
  ادبي غال

 د يون پر کره کتنه باندي کره کتنه

 

 عبدالمالک همت

 )طرفه بن العبد(                                     
خلکو ډېر بد او ، دې کارته څه اړتيا نه لرم او د زه د نورو خلکو پر ويناوو ډاکه نه وهم چي غاليې کړم ) 

 (. شرير هغه دي چي غالکوي
ګران هيواد باندي زموږ د پتمنو خلکو د دين او دنيا او  رلکه چي پوهيږو له ډېرو کلونو راهيسي زموږ پ

او پرله پسې زموږ سپېڅلی هيواد راورانوي،  اچولی دی شتمنيو کورنيو او بهرنيو غلو چورمادي او معنوي 
ن او مملې او المو لوټوي او خلک مو وژني او کړوي. د لوټ او تا ۍشتمنندي پر ځمکه باندي او الډول ډول 

لوټولو  ورسېدلې ده چي ان زموږ د ليکوالو د کتابونو د منځپانګپولي کي خبره تر دې  چپاوتوبرې په دې روان 
چي ډېر پر اسالم او هيواد مين او د پردو غليمانو د نيواک او لوټمار  سره د دېغځول کيږی. ته ال هم السونه 

و کيږي، کړول کيږي او له خپلو مقون او د هغو د السپوڅو د برېځر او پردي پالني څخه د بد وړلو له امله وژل
د دې بل له شرمه ډک دوفيسټ په او ټ کد په فرهنګي اورشو کي او کار او خدمت څخه ګوښه کړی سوي دي، 

تر دې رسېدلې ده چي ان د  کچهول غالوو ډکي يې پر ليکنو او اثاروهم تېري کيږي او د ډول سوي کړندود 
يو څه نوري غال او ښکاره سره اوډل  کتابونو محتويات يې د ليکوالۍ او څېړني د اصولو خالف غالکيږی، د
نور ی. ډېره بده يې ال دا چي يو شمېر کيږي، د اثر نوم پر ايښوول کيږي او د کتاب په نامه چاپ ته سپارل کيږ

ستايي او او صفتونوپه نظرونو، يادښتونو، تقريظونو ونهيې دغسي له ادبي غال او درغلۍ ډک کتاب کسان
 ليکونکی يې امتيازونه هم پر اخلي. 
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د ينو کسانو له خوا او د ځد پښتو ادبياتو په برخه کي نوو رامنځ ته سوو ناخوالو لس کاله وړاندي ما 
په خورا  د نه شتون له املهاثارو  الرښودو بشپړود کي  برخهاو د ادبي کره کتني په په ليدو ناسمو کره کتنو 

له ډول ډول بهرنيو او کورنيو منابعو څخه په ګټه اخيستنه، په څه له  و او لګښتونو،خواري ونو،زيارزياتو 
مخونو  ۶۴۸پاسه دوو کلونو کي د )ادب او ادبي کره کتنه( تر سرليک الندي يو ښه ضخيم او مغتنم کتاب په 

ينوالو کي د هيواد په دننه او بهر کي د ډېرو پوهانو، ليکوالو او د مطالعې د م مهالچي په ډېر لږ کي وليکی. 
يم او ضد  په کلکه د نيواک، غال وو او پردي پالني زهڅنګه چي خو . خپور سوځلي او بيا  له خوا ومنل سو

د اسالم او خپل هيواد او فرهنګ سره لېونۍ مينه  مرګ قبلوم خو د پردو غليمانو نيواک او مزدوري نه منم.
د نوو پر دوران راغلو، خو ټيټو،  ځکه نو، ېږمجوړپه هيڅ ګون نه ، په تېره له سيکولرو عناصر سره لرم

و او ژباړ ونورو اثار د زما دغه کتابپردي پالو او د غليمانو د تالۍ څټو او سيکولرو موزيګيانو له خوا 
پوهاند محمد اسماعيل په راوروسته کي يوه تن جالبه داده چي خو سره مخامخ سو.  غبرګوند ساړه  غوندي
رشتيني او نه ته د نيواکګرو پردو  اماڅخه هيڅ هم په چانټه کي نه لري،  علمي پانګيرشتيانۍ چي له يون 

د ادب او ادبي کره  زما امتيازونو او نورو شتمنيو څښتن سوی دیول ډچوپړ له امله د ډول ستړي کېدونکي 
خالف  ښوولواو مأخذ  آرونوکتني کتاب له بېلو بېلو پاڼو څخه يوه لويه برخه د ليکوالۍ او تحقيق د منلو سوو 

له نورو کتابونو څخه يې څه نوره غال او ښکاره پر ور اسالمي کسوت يې ځني ايستلی او ، را اخيستې ده
د کتاب ترسرليک خپره کړې او خپله ليکنه يې بللې ده. د )کره کتنه( په نامه او د کتاب په بڼه يې  اضافه کړې

بيا يې د “. پښتو څانګو د کره کتنې مضمون لپاره د ژبو او ادبياتو پوهنځيو د:” يالندي يې ورته ليکلي د
ل( کال د )پوهنوالۍ( علمي ۱۳۹۱( پر )يوندا کتاب ما )” لومړي چاپ يادښت تر سرليک الندي ليکلي دي: 

 “. رتبې لپاره ليکلی و او پر هغه مهال د يادي رتبې لپاره ومنل شو

 زماچي  ههغه برخهره د يون د کتاب ادعا او د يون غال جوته سي، لومړی يو په يوه  مااوس د دې لپاره چي ز
د کتاب هغه برخه د پرتلني لپاره  زمااو ورپسې به  مد ادب او ادبي کره کتني له کتاب څخه يې غالکړې ده را اخل

 : چي غال سوې ده مورسره ايږد

 



 
 مخ: ۲۰کره کتنه: 

 

 :مخونه ۱۲۲، ۱۲۱ادب او ادبي کره کتنه : 

پهه امهادي و كهي ليهدل كيهږي.        صلی اهلل عليهه وآلهه وسهلم   د نقد لفظ په قرآن كريم كي نه دى راغلى، اما د رسول  

دغه لفظ ډېري معناوي لري چي ځيني يې مادي دي او ځينهي يهې معنهوي. مهوږ دغهه معنهاوي پهه النهدي ډول  كهر          

 كوو:   

يعنهي نقهد، نغدوتهه وايهي چهي      « النقهد خهالف النسهي    » ( مخ كي وايي: ۸۴په )« بدايات في النقد االدبي » د       

 ّن زيد بن ارقم والبراء بن عازب كانا قد اشتريا فض  بنقد ونسيئ  فبله  النبهي  اخالف يې پور دى. ورد في الحديث 

 مسند االمام اممد.« فردوه فاجيزوه، وما كان بنسيئ ّن ماكان بنقد ا» فامر هما   صلی اهلل عليه وآله وسلم



ژباړه: په مديث كي راغلي دي چي زيد بن ارقم او براء بن عازب سپين زر په نغدو او پور رانيول. نو كلهه        

هغه امر وكړ : څه چي په نغدو دي ويې منئ او څهه چهي    هته ورسېد  صلی اهلل عليه وآله وسلمچي دا خبره نبي 

 دي ور رد يې كړئ. په پور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

جالبه ده چي يون صامب تر ټولو لومړی پورتنۍ خبري زما له کتاب څخه را اخيستي دي او دا يو خو 
هم زما د  يه نورځا دوه ، درېصرف د همدغو خبرو مواله يې ورکړې ده ــ نه توبه ! په راوروسته کي يې 

پوهېږئ زما د خو لکه چي تاسي  ،ید یيې زما له کتاب څخه په اخيستو کړ پيليعني کتاب مواله ورکړې ده ــ 
نقد کلمه په مديث شريف کي هم ” کتاب عبارت لکه څنګه چي ده راوړی دی نه دی، ځکه ده ليکلي دي: 

ار ، ځکه تکراما زما عادت نه دی چي يوه خبره دوه واره وکړم“. راغلې ده، په يو مديث شريف کي راغلي چې
ښه نه دی. بل اسالمي کتابونه الرښوونه کوي چي د مديث د ژباړي سره دي د مديث متن هم وليکل سي او 
اسالمي عالمان دا الرښوونه هم کوي چي د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم سره دي د لېنديو په منځ کي )ص( نه 

  المانو دغه خبري نه مني ! بلکي بشپړ صلی اهلل عليه وسلم دي وليکل سي. خو يون صامب لکه چي د ع

 مخ: ۲۰کره کتنه: 

 

       

 :مخونه ۱۲۳، ۱۲۲ادب او ادبي کره کتنه : 

په بدايات في النقد االدبي، المنجد او نورو كتابونو كي يې د نقد ډېري نوري معناوي هم كړي دي، چهي ځينهي يهې    
 په دې ډول دي : 

ومعنهي نقهدتهم   «. ان نقهدت النهاس نقهدوا وان تهركتهم تركهوا     :»د عيب لټولو په معنا: في مديث ابي الهدرداء      
 اي عبتهم واغتبتهم قابلوا بم له. 

يعني د ابي دردا په مهديث كهي راغلهي دي چهي : كهه تهه د چها عيهب ووايهي هغهه بهه سهتا عيهب ووايهي. او كهه يهې                 
معنا د نقد ضد تقريظ دى، يعني د چا د ښو ويل. تقريظ د قرظ د وني په پهاڼو  پرېږدې، پرې به دي ږدي.  په دغه 

 باندي د څرمني رنګولو ته وايي. چي  د ښكال او ښايست لپاره وي.
د يوه شي د پټ پټ ليدلو او يوه شي ته د پټ پټ  كتلو يا تر سترګو الندي كتلهو پهه معنها: ندقدهدد الرجاهلا الشهئد             

   والى الشِئ بنظره.
 د څه كار په اړه د مناقشې كولو په معنا : ناقدددها ماناقدددًة .     
دغه راز يې د ډېر ښه شي غوره كولو، د خبر تيا، فههم، مهوازنې او پرېكړونهي مكهم معنهاوي ههم ورتهه ليكلهي             
 دي.

 ــــــــــــــــــــــــــ
   عربههي کتابونههه لهههه  ه نهههه پههوهيږي، نههو فکهههر کههوي چههي ټهههول     يههون صهههامب څنګههه چههي پهههه عربههي ژبهه      يادونههه : 

ابونهه،  کت “ في اللغ المنجد  ”  او “ بدايات في النقد االدبي ”.  او پر دې بنسټ يې “ متونو څخه دي وپخواني ”
د “ بدايات في النقهد االدبهي   ”دي، خو خبره داسي نه ده ګڼلي پخواني متون کلي يې ټڅنګه چي يې نه دي ليدلي ا

يوه اوسمهالي نامتو ادبپوه دکتور هاشم صالح مناع ليکنه ده، چي په دبی کي د اسالمي څېړنو د پوهنځي د ادب 
خونهو د عربهي   “ المنجهد  ”او ع. کال په بيروت کي خپور سهوی دی  ۱۹۹۴او کره کتني استا  دی او کتاب يې په 

 يکلی دی.  لعيسوي مذهبي لويس معلوف نامتو اوسمهالی فرهنګ دی چي لغاتو 
 



 مخ: ۲۰کره کتنه: 

 
 :مخ ۱۲۴ ادب او ادبي کره کتنه : 

 ( مخ كي بيا داسي وايي: ۱ډاكټر سيروس شميسا د خپل نقد ادبي په  )

 پههه پخههوا زمههانو كههي پيسههې لههه لويههه سههره دوه ډولههه وې: د سههپينو زرو پيسههې) دراهههم ( او د سههرو زرو پيسههې         

) دينار (. كله كله به يې په دينار كي درغلي او جعل كاري كول او مس به يې ورسره ګډول. چي په دې توګه بهه  

د سرو زرو عيار) كچه او اندازه ( را ټيټېده. تر يوڅه مهاله  به د سرو زرو سره د مسو دا ګډېده پهه سهترګو نهه    

 ، لكه چي مافظ وايي : ښكاره كېده. البته تر څه مهال وروسته به مس لږ لږ تورېدل

 خوش بود ګرِمحك تجر به ايد به ميان
 تا سيه روي شود هركه در او غش باشد

ځكه به يې نو په غټو معاملو كي زر د صراف يا نقاد د كان تهه وړل، څهو د زرو د خهالا والهي كچهه وټهاكي.           

 وايي :  مافظ الپوري 

 دكان له يې څوا يوسي د نقاد د مــافظ ويل بــه رد نــه كي پــه بيـرته    كه

په بازاركي به د صرافى ډېر دكانونه وه. صراف يا نقاد به په ِمحك ) د مهيم پهه زېهر، يهو ډول تهوره ډبهره چهي            

 زر په ازمايي ( سره زر وهل، د هغو كره او كوټه به يې معلومول او عيار به يې ورټاكى. يونس خيبري وايي:

 چي سره سې په قطار دعاشقي كي ترمحك د مشكالت ووځه يونسه   

 مخ: ۲۱کره کتنه: 

 



 :مخ ۱۲۶ ادب او ادبي کره کتنه : 

وايهي. دغههه ټههولي   Kritikپههه المههاني  Lacritiqueپههه فرانسههوي Criticismـهـ كههره كتنهي تههه پههه انګريهزي    ۳    
 معنهاوركوي مشهتق سهوي دي . د     «  مدكدهم، نيهاوګر او قاضهي    » څخهه چهي د     Krite sاصطالمګاني ديوناني له 

Kritnein   كلمهه د «To judge or to discern   »          د قضهاوت او تميهز كولهو پهه معنها لهه دغهي مهادې څخهه
 مخ(. ۱۲۶)ده.

 مخ: ۲۴کره کتنه: 

 
 :مخ ۱۲۷ ادب او ادبي کره کتنه : 

پهه نهړک کهي چهي ډيهري      » ويلهي دي:   (Mathew Arnold)انګريزي كهره كتهونكي او شهاعر ميتهيوآرنلهډ          
ښې خبري سهوي او يها كهوم ښهه اوغهوره اندونهه رامنځتهه سهوي دي،  د هغهو د بهې پهرې  پېمنهدني او عهاموني د              

  «.هيلي نوم  کره کتنه ده 
 مخ: ۲۳کره کتنه: 

 
 :مخ ۱۲۸ ادب او ادبي کره کتنه : 

ادبهي كهره   » [ مهخ كهي د كهره كتنهي تعريهف داسهي كهوي :        ۲۱پخپله ډاكټر زرين كوب د خپل نوموړي اثر پهه       
كتنه چي  وينها سهنجونه او وينها پېمندنهه ههم  ورتهه ويهل كيهږي د ادبهي آثهارو د ارزښهت  لهه پېمنهدني او د هغهو د               

آثارو ښه او بد څهه دي او بنسهټ او    شنني او سپړني څخه عبارت ده په داسي توګه چي وښوول سي چي د هغو
  «.ريښه يې كومه ده 

 مخ: ۲۳کره کتنه: 

 
 :مخ ۱۲۹ ادب او ادبي کره کتنه : 

امريكانا انسايكلوپيډيا د كره كتني په تعريف كي ايستيتيكي تجربې تهه ځهاى وركهړي دى او كهره كتنهه پهه دې             
دول تعريفوي    ديوه هنري اثر تنقيح، ارزيابي او د هغه  څخه انطباع اخيستنه د استيټيكي تجربې يوه متمهي او  

 «.ضروري برخه ده [ 
 مخ: ۲۳کره کتنه: 



 
 :مخ ۱۲۹ ه کتنه : ادب او ادبي کر

كهره كتنهه د هغهه عمهل يها      » كهي يهې ليكلهي دي:   (Encyclopedia Italian a )په ايټالوي دايهرة المعهارف       

 «. هني خوځښت نوم دى چي د يوه شي يا ادبي ټوټې د هغو ځانګړنو امتياز وكړي چي ارزښت ولري 

 مخ: ۲۴کره کتنه: 



 

 د دغو پورته پاراګرافونو مواله يې ادب او ادبي کره کتني ته ورکړې ده. 

 مخ: ۲۹کره کتنه: 

 

 :مخ ۱۵۷ ادب او ادبي کره کتنه : 

ي چه نقد په جامعه كښې د هغه سيار اعالن نوم دى چه د خلكو اشعارو او تاليفاتو ته پام يوا« هوراس » 
مطالعې تشويق وركوي او د دوى د تاليفاتو ادبي او ثقافتي سويه كوي او خپل قام ته د هغو اثارو د كتني او 

  برابروي.

 مخ: ۴۴کره کتنه: 

 



 د دغه پاراګراف مواله يې ادب او ادبي کره کتني ته ورکړې ده.

 مخ:  ۴۲ــ۴۱کره کتنه: 

 

 :مخ ۲۷۷ ادب او ادبي کره کتنه : 

د ادبي كره كتنهي هنهر د انسهان پهه ژونهد كهي د نهورو ادبهي فنونهو غونهدي لرغهونى دى. خهو د دې هنهر اصهول او               

مبادي ډېر مهال وروسته د نورو فنونو د راڅرګندېدو سره او د وګړو د تفكر او عقايدو د مدلدكې د ودي سره ټاكل 

مهال پهر هغهو كهره كتنهه كهوي او پهه خپهل انهد          سوي دي. ترټولو لومړى ليكوال يا شاعر د خپلو آثارو د تخليق پر

سمون وربخښي. بياچي دغه آثار ټولني ته وړاندي سوي دي عام وګړي او پوهان ځني متاثر سهوي دي او ههرو   

 مرو يې د هغو د ښېګڼو او بدګڼو په ګوته كولو سره كره كړي هم دي. 

 مخ:  ۴۳کره کتنه: 

 

  
 :مخ ۲۷۸ ادب او ادبي کره کتنه :  

هغه كره كتنه ده چي د هنري اثر د زېږوني پر مهال د هنرمند لخوا تر سره كيږي او بله هغه ده چي د يوه 
هنري اثر تر بشپړېدني وروسته د نورو لخوا تر سره كيږي. په دې مساب ويل كېداى سي چي  كره  كتنه په 

 ځاى رامنځته سوې ده.  دغه ډول د ادبي آثارو د رامنځته كېدو سره يو

 مخ:  ۴۳نه: کره کت



     

 :مخ ۲۷۸ ادب او ادبي کره کتنه : 

دغه راز ادبي كره كتنه د ادب تر تاريخ دمخه رامنځته سوې ده. ځكه د ادبياتو تاريخ معمواًل هغه مههال رامنځتهه   

 كيږي چي د هر ولس ادبي ميراث غونډ سي. 

بله خبره چي د يادولو وړ ده  داده چي زيات څېړونكي لكه چي د شعر، هنر او نورو په هكله خبري د     
 .لرغوني يونان او پخواني روم د پوهانو د څرګندونو او رايو په څېړنه پيلوي

 مخونه: ۴۵او  ۴۴کره کتنه 



 

 :مخونه ۲۷۹او  ۲۷۸ ادب او ادبي کره کتنه :

( مخونهو كهي ور كهړى دى     ۲۴۶( او )۱۹۵پهه ) « آشهنايي بها نقهد ادبهي     » د دې خبري جواب  ډاكټر زرين كهوب د 

چي لنډيز يې پهه دې ډول دى:  پهه هنهر او ادبيهاتو كهي د يونانيهانو پهر مختهګ او سهتر تهوب د نهړک د ولسهونو پهه              

د ښهكال د ښهكارندو لهه ادراا     تاريخ كي له ډېرو عجيبو چارو څخه شمېرل كيهږي. د دې ولهس عقلهي خوځښهت او    

سره د دوى  تل تر تله ميني او عالقې  د هنري ابداعاتو نوي نوي ډولونهه رامنځتهه كهړي دي. د دې ولهس نبهو       

او ميرانوونكى استعداد د نړک د تمدن او فرهنګ په بشپړتيا او پراختيا كي ستره او مهمهه برخهه لهري. پهه شهعر      

ي د منظم او پرله پسې بدلون او غوړېدو خاونهد دى او د ټهولنيزي بشهپړتيا    او ادب كي يونان يوازنى هيواد دى چ

 په هر پړاو كي يې هغه آثار او انواع چي د بدلون د اړوند پړاو غوښتنه وي رامنځته كړي دي. 

د روميهانو پهه هكلههه ليكهي : د روم د ولههس د ادبيهاتو پيههل لهه هغههه مهالهه بههولي چهي روميههانو يونهان ونيههو او د             

ان تمدن او فرهنګ د دوهمي ميالدي پېړک په شاوخواكي په دې ولس كي خپور سهو. تهردې دمخهه ان هغهوي     يون



نه پوهېدل چي شعر څه ته وايي. په دې توګه التيني ادبيات رامنځته سول او روم هم ديونان غوندي په تمهدن او  

اړباسهي چهي خپهل بح ونهه د      فرهنګ نامتو سو.  له دې املهه د دغهو دوو ولسهونو شههرت او پرمختهګ څېړونكهي      

 دوى د مكماوو او علماوو د اقوالو په څېړنه پيل كړي.  

( مههخ كههي  ۱۰۶پههه ) « اصههول النقههد االدبههي » د قههاهرې د پوهنتههون پخههوانى اسههتاد اممههد الشههايب هههم د خپههل      

او د لفهظ،   يونانيان له هماغو لومړيو وختونو څخه د مس له دقت او د ژبي  له طالقهت څخهه بهرخمن وه   » وايي:

ځكهه نهو   «. معنا، وزن او انشا په اړه به يې د خپلو شاعرانو د شهعرونو  نيمګړتيهاوي او ښهېګڼي پهه ګوتهه كهولې      

 مخونه(. ۲۷۹او  ۲۷۸)ادبپوهان او كره كتونكي د كره كتني تاريخ  له يونان څخه راپيلوي. 

 مخونه: ۴۵او  ۴۴کره کتنه 

 

 :مخ ۲۸۱ ادب او ادبي کره کتنه :

د كره كتني او د هغهې د تهاريخ پهه هكلهه د افالطهون      » مخ كي ليكي: ۱۹۷زرين كوب د آشنايي با نقد ادبي په     

« پهي زيسهټراټ   » او ارسطو د راڅرګندېدو دمخه زيات معلومات پهه الس كهي نسهته.  د آتهن نهامتو جبهار سهردار        

(Pisistrate) ق.م. پوري يې ژونهد كهاوه  ښهايي ديونهان پهه ادب كهي پخهوانى كهره         ۵۲۵څخه تر ۶۰۰، چي  له

كتونكى وګڼل سي. ځكه دى ظاهرًا لومړى سهړى دى چهي د ههومر  آثهار يهې غونهډكړي او اوډلهي دي. كسهنوفان )         

دى (او  هراكليتهههوس  چهههي تهههر مهههيالد دمخهههه  شهههپږمي پېهههړک پهههه      Xenophonesچهههي هماغهههه  زنهههوفينز    

اوخواكي يې ژوند كاوه له اخالقي پلوه د هومر پر شعرونو ايرادونه نيول چهي وروسهته نهورو د هغهو ايرادونهه      ش

 «.رد كړل او د دغه ړانده يوناني شاعر ننګه يې وكړه

ښهايي ديونهان پهه ادب كهي پخهوانى كهره       « پهي زيسهټراټ   »دا چي  زرين كوب وايي چي: د آتن نهامتو جبارسهردار      

ي، ځكه دى ظاهرًا لومړى سړى دى چهي د ههومر  آثهار يهې غونهډكړي او اوډلهي دي. ههم د منلهو نهه          كتونكى وګڼل س

ده، ځكه د يوه شاعر د آثارو د راغونهډولو او اوډلهو لهه املهه هغهه څهوا چهي جبهار سهردار وي كهره كتهونكى نهه ګڼهل              

 كيږي.          

« فيليټهههاس » نهههورو پهههه عقيهههده  د ځينهههو» مهههخ كهههي ليكهههي: ۱۱۰محمهههد صهههديق روههههي  د ادبهههي څېړنهههي پهههه      

(Philters)   چي تر ميالد دمخه څلورمه پېړک كي يې ژوند كاوه لومړنى كره كتونكى دى چي يونانيانو د شهاعر

په نامه ياداوه. سربېره پهردې هغهه وخهت چهي پهه يونهان كهي شهعر او ډرامهه د ترقهۍ            (kritikos)او كريټيكوس 

وې د ) ارخونانو ( په نامه قاضيان وټاكل سول چي ډرامې ارزيهابي  لوړي څوكي ته وختل او ادبي مسابقې پيل س



   «.په مقيقت كي د كره كتني بل نوم وو (Archon)كړي او تر ټولو ښې ډرامې ته جايزه وركړي. ارخون 

 نوم ناسم )پيزميسترات( ليکلی دی.  (Pisistrate)« پي زيسټراټ » يادونه : يون صامب د 

 مخ: ۵۰کره کتنه 

 

 :مخ۲۹۹ او ادبي کره کتنه :ادب 

زيات شهمېرادبي تهاريخ ليكهونكي پهه دې عقيهده دي چهي دغهه سهتر فيلسهوف د كهره كتنهي موجهد دى. ان چهي ځينهو د               

د وينهها » اروپههايي او عربههي ادب د پههالر  پههه نامههه بللههى دى. هغههه  ځينههي  لنههډ کتابونههه ليکلههي دي چههي لههه هغوڅخههه     

ترموږ پوري رارسېدلي دي.  نهور د مههالونو    (Poetics)يا بوطيقا « د شاعرک هنر» او(Rhetoric )«کولوهنر

او ښتونونو له منځه وړي دي. د شاعرک هنر يو پېر زېږونکى تاليف دى. چي ال تر اوسه د كره كتنهي پهه هكلهه يهو     

 عمده اثر ګڼل كيږي .

 مخ: ۵۸کره کتنه 

 

 : مخونه۳۰۶ ــ۳۰۵ ادب او ادبي کره کتنه : 

ع. كال روبرتلو دغه ارزښتناا اثر د سويس د بال په ښار كي ومونهد او پهه دغهه كهال يهې خپهوركړ. پهه        ۱۵۵۴په 

 وباله.« زرين كتاب » اوولسمه پېړک كي يې زيات شهرت وموند او ځينو 

 مخ: ۶۳کره کتنه 



 

 :مخ ۳۵۸ ادب او ادبي کره کتنه :

مكې، او طايف د شاوخوا بازارونه وه.  پهه عربهو کهي لهه ډېهري      د شعر د كره كتني ډېر پخواني ځايونه د مدينې، 

پخوا زماني څخه ادبي کره کتنه ډېر ستر ارزښت لهري. د دې خبهري ثبهوت دادى چهي طهايف تهه نهمدې پهه عاکهاظ          

نومي مېله ځاى کي ) عاكاظ د نخله او طهايف پهه مهنځ كهي لهه مكهې مكرمهې څخهه درې منزلهه ليهري يهوكلى دى (.            

عربو سوداګر، ممتاز شاعران، ويناوال، د قبايلو مشران او مخور مج ته تلهل، د كهوچني اختهر،     هرکال كله چي د

او په بل روايت د ميانۍ )  ي القعدې ( په مياشت كي شل ورځي ميله جوړېدل، چي په هغهې کهي بهه هنهر منهدانو      

ههم تهر کهره کتنهي ال نهدي      خپل هنري آثار وړاندي کول او ستايني او شاباسي بهه يهې ترالسهه کهول. هلتهه شهاعري       

نيول کېده. د عاكاظ په دغه مېله كي به يو پوه، د اعتماد وړ او د پاخه عمر شهاعر، چهي ټولهو تهه بهه منلهى وو، د       

په توګه ټاكل كېدى. دغه دريم ګهړى بهه پهه دوديهزه توګهه د جهاهلي پېهر نهامتو         « د مشاعرې د مير » دريم ګړي يا

يهې د څرمنهي ځهانګړې، سهره خېمهه درول او هغهه بهه پهه هغهې كهي پهه ډېهر              وو. ده ته بهه « نابغ   ابياني» شاعر 

سترتوب او عزت ناست وو. له ډېرو ليرو ليرو سيمو څخه راغلو شاعرانو او هنرمندانو چي به خپل كوم هنهري  

آثار لوستل دغه دريم ګړي به د راغونډوسووخلكو په مخ كي تر كره كتني الندي نيول او د هغهو پهه هكلهه بهه يهې      

 پرېكړه كول.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کي يون صامب څه ادلهون بهدلون راوسهتی دی، خهو لهه بهده مرغهه چهي دوې تېروتنهي           اقتباس يادونه: په پورتني

بهو امامهه زيهاد بهن     ا چهي دی هغهه مههال چهي    ده جدي تېروتنه يې داکړې ځني سوي دي چي يوه يې ډېره جدي ده. 

تهر  مههال يهادوره ګڼهي پهه داسهي مهال کهي دا        ) لومړيهو يها پيهل (    ژوند پکښي کهاوه د اسهالم د صهدر     معاويه الذبيان

صهلی اهلل  د مضهرت محمهد    الع. ك۶۰۴په دې دوره کي په  نابغه  بياناسالم دمخه د جاهليت دوهمه دوره ده او 

باني بللی دی، په داسهي مهال   بله تېروتنه يې دا کړې ده چي نابغه يې  يتر بع ت څه مهال دمخه ومړ.  عليه وسلم

 ته منسوب دی.  بدِني  ابيدان، يعني د عربو يوې قبيلې  ابياني  کي چي هغه

 مخ: ۶۴کره کتنه 



 

 :مخ ۳۷۳ ادب او ادبي کره کتنه : 

په دې ډول څونه چي د ستاينو شعرونه ډېر ويل كېدل هغو نه يې كره كتني هم ډېري كېدلې. د دې ستاينو ډېر     

بن مروان وو. هغه د دې تر څنګ چي يو ستر واكمهن وو ښهه ادبهي او كهره كتنيهز  وق       عبدالملكښه كره كوونكى 

ر ښهه كهره كهول او معنهاوي بهه يههې ور      يهې ههم درلهود. كومهو شهاعرانو چهي خپهل شهعرونه ورتهه ويهل، هغهه بهه ډېه             

دقيقولې. كله كله به يې پر شاعرانو نيوكي كولې چي د قصيدې مطلع يې سمه او مناسهبه نهه ده ويلهې، يها يهې پهه       

شاعر د هغه په ستاينه كي يوه قصيده  والرمه ستاينه كي د ممدوح شان او مقام ښه نه دى رعايت كړى. لكه چي 

خپل اوښ ډېره ستاينه كړې وه. نو عبدالملك په غوسهه سهو او ورتهه ويهې ويهل تها       وويل، خو په قصيده كي يې د 

په يوه قصيده كي خپل ځان  سلوليتر ما خپل اوښ ډېر ستايلى دى، نو انعام دي هم له هغه څخه واخله. دغه راز 

تها بېلهه خپلهه     يعنهي پهه خهداى لهوړم چهي     « واهلل ما مدمت اال نفسهك  » لى وو، نو عبدالملك  ورته وويل: ډېر ستاي

 ځانه بل څه نه دي ستايلي. 

 مخ: ۶۵کره کتنه 

 

 :مخ ۳۸۲ ادب او ادبي کره کتنه :

دغه راز كومو كره كتونكوچي دكركتني اصول وضع كړل او عربي ادب يهې دكهره كتنهي پهر محهك وڅېهړه او ځينهو        

يې په دې هكله كتابونه ليكلي دي، يايې له كتابونو څخه د كره كتني په اړه څه ټكهي او معلومهات تهر السهه كيهږي      

ه مختلفو اړخونو لكه د خيال د انځورونهو  او دكره كتونكي په كار كي مرسته كوي، يا يې په ځانګړې توګه شعر ل

يعني د بېلو بېلو صناعاتو لكه تشبيهاتو،استعارو،كنايو، مجازونو او داسي نورو د كاروني د څرنګوالى لهه مخهي   

تركره كتني او قضاوت الندي نيولي دي، يا ژبني مسايل او يا يې د شعري غالوو مسهايل څېړلهي دي، پهه هغهوكي     



ي د: محمد بن سالم الجامدحي،ابن قتيبه  دينوري، عبداهلل بن المعتز، قدامهه بهن جعفهر، ابهن     د يادوني وړ نومونه د

رشههيق قيروانههي، جههامظ، ابههوهالل عسههكري، عبههدالقاهرجرجاني، محمههد بههن يزيههد المبههرد، اممههد بههن يحي ههى ثعلههب،      

، مصههري قيروانههي، ابههوالفرا اصههفهاني، ابومنصههور ثعههالبي، ابههوالعالمعري، ابههن عبههد ربههه قرطبههي، ابههوعلي قههالي 

محمد بن اممد العبيدي، مسن بن بشر آمدي، قاضي جرجاني، ضهياءالدين بهن االثيهر، ابهن خلكهان، ابهن خلهدون او        

 نورو. 

 ـــــــــــــــــــــــ

تنو څخه يوولس تنهه را اخيسهتي دی او يهوولس تنهه      ۲۲دلته يون صامب زما په کتاب کي له يادو سوو يادونه: 

 پوه نه سوم چي المل به يې څه وي.يې پرې ايښي دي. 

 مخ: ۶۷کره کتنه 

 

دلته يون صامب نابغه بېل کس او دوبياني بېل کس بللی، خو دا دواړه هماغه يو نابغهه  بيهاني دی او  بيهاني يهې     

دا پال په بل ډول ناسم )دوبيهاني(. ليکلهی دی. اخطهل يهې اضهطل ليکلهی دی، ابهن معتهز يهې ابهن معسهز ليکلهی دی.             

يهې ضهفاجي    شههاب الهدين خفهاجي     ، ابوالعالء معري يې ابوالعال مصهري ليکلهی دی،  يې شعالبي ليکلی دیثعالبي 

 ؟!ليکلی دی

 :ونه مخ ۹۹ــ ۹۵کره کتنه 

 



 



 



 



 



 

 :مخونه۴۲۹ـ  ۴۲۶ ادب او ادبي کره کتنه :

د ادبي كره كتني د بشپړتيا او پرمختيها د نهضهت     له هغو اديبانو او كره كتونكو څخه چي د عربو د بيا ويښتيا د پېر   

 ځيني  په الندي ډول درپېمنو:  مخكښان باله سي، 

 ع. (۱۸۸۷ــ  ۱۸۰۵س. / ۱۳۰۵ــ ۱۲۲۰. ا ممد فارس الشدياق:  )1

فههارس بههن يوسههف الشههدياق چههي د لبنههان د بعشههقوت الكسههروانيه پههه كلههي كههي زېږېههدلى دى، د عههين ورقههه لههه         

د عمر په لسم كال يې شعر ووايه او هغه ډېركتابونه يې چي د پالر په كتابتون كهي   سوى دى. مدرسې څخه فار 

يې وه په غور او مينه ولوستل. ډېر بې وزلى وو او د كتابونو د نسهخو د ليكلهو پهه اجهوره يهې ګهزاره كهول.  كلهه         

عربهي ور زده كهړي. پهه     چي امريكايي عيسوي بلونكو د هغه د پوهي آوازه واورېده مصر ته يې وروغوښت څو

د عربي څانګي د ليكني كار هم ور وسپارل سو. « الوقائع المصريه » مصر كي هم  په زده كړه بوخت سو او د 

ع.كهي مالټها تهه د امريكايهانو پهه مدرسهه كهي د زده كهړي او د هغهو د خپرونهو د           ۱۸۳۴بيا له مصره څخه پهه كهال   

اريخ كهي كتهاب وليكهى. بيها د كيمبهرا پوهنتهون د انجيهل د ژبهاړني         تصحيح لپاره ولېږل سو. هلته يهې د مالټها پهه ته    

ټولني لندن ته وغوښت. هلتهه يهې د دغهه كتهاب پهه ژبهاړه كهي برخهه واخيسهته او د انګريهزي ټهولني پهه هكلهه يهې               

څېړنههي وكههړې. بيهها پههاريس تههه والړى او هلتههه يههې فرانسههوي او انګريههزي ښههه زده كههړه. لههه پههاريس څخههه نههورو     

د  په نامه وليكى. دغه مهال يهې « كشف المخبا عن فنون اوربا » نو ته والړى او خپل يونليك يې د اروپايي ملكو

په نامه كتاب هم وليكى. په پاريس كي يې د ع ماني پاچا عبدالمجيد په « الساق على الساق في ماهو الفارياق » 

نس مشر واكمن ( په پاريس كي د تو« ) باى » مدح كي قصيده وويل، هغه وروغوښت. خو دغه مهال د تونس 

پر پېښ سو، د هغه په مدح كي يې د عربي نامتو شاعر كعب بن زهير په پېښو) په تقليد( قصيده وويل. كله چهي  

« الرائهد التونسهي   » هغه خپل هيواد ته ورسېدى ورويې غوښتى اوډېر عزت يې وركهړ. هلتهه پهه رسهېدو سهره د      

اسهالم پهه سهپېڅلي ديهن ههم مشهرف سهو چهي بيها د  اممهد فهارس پهه نامهه              د رسمي جريدې د ليكني مشر وټاكهل سهو او   

او پههه ټولههوعربي ملكونههو كههي يههې  پههه پوهههه او ادب كههي نههوم وايسههت. بيهها د آسههتانې عظم ههى صههدارت   ونومهول سههو 

پهه نامهه ورځپاڼهه يهې     « الجوائهب  ». هلتهه يهې ډېهر درنهاوى وسهو او د      ع.كي هلته ورسهېد ۱۸۶۰وروغوښت او په كال 



ع. كههي  پههه  آسههتانه كههي مړسههو، خههو د هغههه  د وصههيت سههره سههم د بيههروت  پههه يههوه هههديره كههي   ۱۸۸۷راوايسههتل. پههه كههال 

 خاوروته وسپارل سو.  

د شههدياق پههه ليكنههو او نظريههوكي بنسههټپالي ليههدل كيههږي.  د ژونههد بخولههو ډېههر زورولههى وو.  پههر هغههه چهها چههي دى يههې پههه        

يې ځنهي اخيسهتى. هغهه پهر پورتهه يهادو سهوو كتهابونو سهربېره نهور ډېهر كتابونهه              تنګاوه ډېر په غوسه كېدى او كلك غچ به

 هم ليكلي دي.  

 د شدياق كره كتنه :

:  منافاخوري وايي چي شدياق سهوداوي مزاجهه وو. د خلكهو عيبونهو او نهاوړو كهارونو تهه         ټولنيزه كره كتنه يې) الف (     

به يې پهه ووهلهې خهوښ بهه سهو. وايهي چهي د ده پهالر او نورخپلهوان           به يې خلق تنګېدى او زوراوه به يې. خو چي ملنډي

وه. لهه دې املهه دى    ع ماني دولت فراره كړي وه،  مځكي يې ورضبط كړي وې او د ډېرو كړاوونو سره يهې مخهامخ كهړي   

ه كهاوه.  هم له واكمنو څخه د غچ اخيستني په لټه كي وو او څنګه چي ځني بېرېدى د هغو خدمت  يې د زړه لهه اخالصهه نه   

د ديني عالمانو سره يې هم نه وه جوړه. ځكه هغو د ده د رايهو او تمهايالتو مخالفهت كهاوه.  نهو بهه يهې خولهه  د هغهو پهه بهد            

رد ويلو او ملنډو وهلو پرانيستل. له بله پلوه څنګه  چي يې دخپل هيهواد وروسهته پاتهه مالهت د اروپها د بېلهو بېلهو ولسهونو         

 كاوه، نو يې خپل قلم كره كتني ته وګومارى. د پرمختللو ټولنو سره پر تله

تههر « جمهل ادبيه    » د شهدياق كهره كتنهه افهرادو او ټهولني دواړو تهه متوجهه وه. هغهه بهه خپلهي خبهري پهه جرايهدو كهي د                   

پيلهولې او د خلكهو پهر نهاوړو خويونهواو درواغهو ويلهو او داسهي نهورو بهه يهې نيهوكي             « مهن النهاس   » سرليك النهدي تهل پهه    

  كولې.  

د كورنيهو پههه اړه د هغههه دا رايهه وه چههي ښههځه د نارينهه لههه اسههتبداده وژغهورل سههي او اوالد د والههدينو لهه نههاپوهۍ اوپههه          

 روزنه كي د هغو له ناسمو كړو وړو آزادسي.

ښههځي د شههدياق پههه انههد د لههوى څښههتن يوغههوره مخلههوق دي او د ژوندانههه كچههه يههې بايههد لههوړه بههوتلى سههي او پههه ګټههورو      

 و وپسولل سي.  پوهن

د ټولني په هكله څنګه چي هغه په لوېديز كي ليدلي وه چي علم او ښوونه اوروزنه هلته پر مختللهي، نهو هيلهه يهې لهرل          

چي د ده  په هيواد كي هم علم او ښوونه اوروزنه هغسي وي. ځكه يهې پهر خپهل هيهواد مسهلط جههل غنهدى او تهل بهه يهې د           

د علمي پرمختياوو معلومات خپرول او خپل ولهس بهه يهې د هغهه ځهاى لهه نهوو اكتشهافاتو          خپلو ليكنو له الري په لوېديز كي

 خبراوه.  

: شهدياق د ادب سهره ډېهره مينهه درلهوده او د لرغهوني او نهوي ادب پهه اړه يهې بشهپړ معلومهات             ادبي كره كتنهه يهې  ) ب (     

انو پهر مروجواسهلوبونو نيهوكي كهولې، كهه څهه ههم        لرل. له تقليدي قيودو څخه د بېهزارک پهه امسهاس يهې د عالمهانو او اديبه      

 چي دى په  خپله نه دى بريالى سوى چي  په خپلو ځينو منظومو او من ورو آثاروكي له هغو څخه څا ن وژغوري.  

څنګه چي هغه په خپلو سفرونو كي د لوېديزو ادبيهاتو او د اروپهايي ليكواالنهو د انهدونو او تعبيرونهو پهه هكلهه معلومهات              

 السههههههه كههههههړي وه، نههههههو يههههههې د عربههههههي ادبيههههههاتو پههههههر پخوانيههههههو طريقههههههو او متههههههداولو اسههههههلوبونو نيههههههوكي كههههههولې     تر

او د عربي پښويي ) نحوي ( او د هغې له سختو او مشكلو طريقو او د بيان او بديع او د هغو داړونهدو صهنايعوله بهې ګټهي     

 اسلوبونو څخه  يې ناخوښي څرګندول.  

ځانته بېله الر غوره كړې وه او د كلمومعناوو تهه يهې ټهول پهام اړولهى وو. د كلمهې اصهل         هغه په خپلو لغوي كتابونو كي    

او معنا او د توري عام مدلول او خصائا  به يې پلټل او پهه دې توګهه د ډېهرو لغهاتو پراسهرارو داسهي وپوهېهدى چهي نهور          

 ډېر لږ عالمان به په پوهېدلي وي.



اما شعر هغه د مناسباتو له قيهودو او پخوانيواسهلوبونو څخهه آزاداوه. لهه دې املهه هغهه د زړو مناسهباتو پرخوښهوونكو             

شاعرانو زوروونكي  نيوكي كولې. كه يې څه هم پهه خپلهه ځهان پهه شهعر كهي د هغهو لهه اسهاليبو او موضهوعاتو څخهه ونهه             

 ژغورالى سواى.  

او مسجع (اسلوب ههم هغهه كلهك بريدونهه كهول. كهه يهې څهه ههم پهه خپلهه پهه ليكنهو كهي               د ن ر پر پخواني پسوللي ) مزخرف 

 ځاى ځاى پر ژبه او بيان باندي د خپل قدرت د څرګندولو لپاره  كارځني اخيستى.  

 مخ:۱۰۱ــ ۱۰۰کره کتنه

 



 

 : مخونه۴۳۰ـ  ۴۲۹ ادب او ادبي کره کتنه :

 م.(۱۹۰۶ــ ۱۸۴۷س./۱۳۲۴ــ۱۲۶۴. شيخ ابراهيم ياِزجي : ) ۲

شههيخ ابههراهيم د نههامتو پههوه او ليكههوال  شههيخ  ناصههيف يههاِزجي زوى پههه بيههروت كههي وزېږېههدى. د علههم د ترالسههه كولههو            

 پهههه نامهههه جريهههده راوايسهههتل.  بيههها د عيسهههويانو سهههره نهههه كالهههه         « النجهههاح  » ع. كهههي د  ۱۸۷۲وروسهههته يهههې پهههه كهههال    

الفرائهد  » د عيسهوي پادريهانو پهه غوښهتنه د  لغهاتو دكتهاب        د انجيل د عربي ژباړي په سمون لګياسو او د دې تر څنګ يهې 

په ليكلو پيل وكړ. د بيروت په بطريركيه مدرسه كي يهې د ښهوونكي دنهده ههم ترسهره كهړه او د       « الحسان من قال ئد اللسان 

ينهي يهې لنهډ او    دې ټولو چارو په اړخ كي يې بېل بېل كتابونه  تصحيح كهول او د پهالر ځينهي نابشهپړ كتابونهه يهې بشهپړ او ځ       

پههه نامههه مجلههه  « الطبيههب » كتههاب وليكههى. بيههايې د درو ډاكټرانههو پههه ملګرتيهها د   « نجعهه  الرائههد » خلهها كههړل. بيهها يههې  د  

راوايستل. بيا چي يې وليدل چي په مصر كي ډېره آزادي ده او د ادب او خپروني د كار قدر كيهږي  نواروپاتهه يهې سهفروكړ     

شيانو تر برابرولو وروسته مصر ته والړى. لومړى يهې د خپهل يهوه پخهواني  ډاكټهر ملګهري       او د ځينو اړتياوړسامانونو او 

» ع.كهي د  ۱۸۹۸په نامه مجله راوايستل. خو يوكال وروسته سره بېهل سهول او بيها يهې پهه كهال       « البيان » سره يوځاى د 

. هغه پهر دې سهربېره چهي عهالم،  شهاعر،      راوايستل  او اته كاله يې د خپلي مړيني تر مهاله وچلولنامه مجله په « الضياء 

 ليكوال، ورڅپاڼه ليكونكى اوويي پوه وو كره كتونكى هم وو.   

هغه ادبي آثار له لغوي او ادبي پلوه كره كول او په دې هكله د صائب اوسليم  وق څښتن وواولكه چي مخكي     

دب العربي كي د لغهوي كهره كتنهي الرښهود     مو هم وويل ډاكټرعبدالحسين فرزاد په خپل كتاب المنهج  في تاريخ اال

بللى دى. منا فاخوري پر هغه باندي د نقادانو لخوا د ځينهو تومتونهو پهه مبهمهه توګهه يادونهه كهوي. خهو بېلهه دې          

چي دغه تومتونه څرګندكړي ننګه يې كوي. موږ هم بل ماخذ ونه موند چي پوه سو چي دغه توموتونهه څهه ډول   

  مخونه(.۴۳۰ـ  ۴۲۹)وه.  

 : ونهمخ۱۰۴ــ   ۱۰۱ه کتنه کر









 

 : مخونه۴۳۳ـ   ۴۳۰ ادب او ادبي کره کتنه :

 ع.(۱۹۲۵ــ ۱۸۵۶س./ ۱۳۴۴ــ ۱۲۷۳.  سليمان البستاني : ) ۳

سليمان البستاني د لبنان په بكشتين نومي ځاى كي زېږېدلى دى.  د بيروت پهه المدرسه  الوطنيه  كهي يهې زده كهړه كهړې            

او په  خپل ځاني كوښښ يې انګريزي، فرانسوي، الماني، يوناني، ايټالوي،اسهپانوي، بلغاريهايي، هنګهري او پرتګهالي ژبهي      

سهوداګري، كانپوهنهه، او ټولنپوهنهه  كهي يهې اطالعهات ترالسهه  كهړي دي.         زده كړي او په رياضهي، كيميها، مقوقهو، كرنهه،     

عراق او د عربو ټاپووزمي ته يې سفرونه وكړه او بيا يې په بيروت كي د سهليم البسهتاني سهره د دائهرة المعهارف پهه ليكلهو        

يهها يههې پههه مصههر كههي د  كههي برخههه واخيسههته. بيهها بيرتههه بغههداد تههه والړ او هلتههه يههې د يههوې كلههدانۍ ښههځي سههره واده وكههړ. ب    

هومردايليههډ پههه نامههه منظومههه پههه عربههي وژبههاړل او سههريزه او شههرح يههې پههر وليكههل. د دې منظههومې پههه ژبههاړه يههې پههه كههال     



ع. كي پيل وكړ او كله چي به له نورو كهارونو وزګارېهدى  اود غهرو پهر سهرونو او د اورګهاډي پهه سهفرونو كهي بهه           ۱۸۸۷

ع.كي  په داسي مال كي چهي د خپلهي كهورنۍ سهره د ع مهاني واكمنهۍ       ۱۸۹۵ه كال يې پر هغې كار كاوه اوپه دې ډول يې پ

عبهرة و كهرى   » ع. كهي  د  ۱۹۰۸د آستانې په شاوخواكي اوسېدى  د هغې  د ژباړي كار پاى ته ورساوه. بيا يې په كال 

ه واليهت څخهه   په نامه كتاب خپوركړ، چي دې كتاب د هغه سره د هغه د وطنوالومينه زياته كهړه او د بيهروت له   « 

پارلمان ته وټاكل سو. بيا د پارلمهان د دوههم مشهر پهه توګهه وټاكهل سهو. بيها د ع مهاني دولهت د اسهتازي پهه توګهه              

داروپايي هيوادونو پالزمېنو ته والړ. څو واره دولت دوزير په توګه دكاركولو هيلهه ځنهي وكهړه، خهو ده نهه منهل.       

وداګرک د وزير په توګه كار وكهړي. دغهه مههال يهې كوښهښ      ع.كي يې ومنل چي د د كرني او س۱۹۱۳اما په كال 

وكړ چي ع ماني دولت په جګړه كي برخه وانهه خلهي. خهو چهي خبهره يهې ونهه منهل سهوه وزارت يهې پرېښهوداو د            

ع.كي امريكا ته والړ. هلته يې ۱۹۲۴درملني لپاره سويس ته وخوځېد. ترجګړې وروسته مصر ته والړ. په كال 

الو لخوا تهود هركلىوسهو او امريكايهانو ههم پهه درنهه سهترګه ورتهه وكتهل. خهو وروسهته پهه             د خپلو كډوالو هيوادو

 ع.كي مړسو. ۱۹۲۵سترګو ړوند سو او په كال 

د بستاني كره كتنه له هغه ځايه چي په هغه كي د يوه رشتياني كره كتونكي اوصهاف سهته د عربهي كهره كتنهي          

مطالعهه د ايليهډ پهر منظومهه بانهدي د هغهه لهه تعليقهاتو څخهه پهه            په نهضت كي يو بېل پړاو جوړوي. د هغه پراخهه 

ګوته كيږي. هغه د هغو رشتيانيو پوهانو په سر كي راځي چي د اړتياوړ معلومهاتو د پهه الس راوړلهو پهه الر كهي      

هيڅ ستونزي نه دى پر شاكړى. هغه د ايليډ پر عربي كولو او سهپړلو بانهدي د شهاوخوا سهلو شهاعرانو آثهار او د       

نان او عربو نوادر، اخبار، اومعلومهات پلټلهي، د التينهي، انګريهزي او فرانسهوي ژبهو پهه اشهعارو يهې استشههاد           يو

كړى، د ډېروكره كتونكو نظريې يې پر را اخستي او ډېر جغرافيوي اونور مسايل يې پكښهي څېړلهى او ځهاى كهړي     

 دي. 

خسهتى دى او ډېهر كتابونهه يهې پهر كتلهي دي، تهر دې        د دې ترڅنګ يې د ايليډ په شننه كي له ډېهره دقتهه ههم كهار ا        

 چي د يوه بيت د موندلو لپاره يې چي د دليل په توګه يې وړاندي كړي درست كتاب لوستى دى.  

لكه چي پوهيږو  وق د كره كتني له ډېرومهمو عناصرو څخه دى. پر بستاني باندي د علمي او فلسفي مهيالن      

 وق دونه غالبه وو چي هغه به د هومر شعر د خپل فلسفي تمايل له مخي څېړى او د يوناني ادب او عربهي ادب  

او په تاريخي، ژبنيهو او اخالقهي مسهايلو كهي      يو له بله سره بېلوونكي توپيرونه به يې له دغه نظره په ګوته كول

يې له زياتي څېړني څخه د كار اخيستني سره مينهه درلهوده. خهو د دې سهره سهره يهې كهره كتنهه لهه ادبهي خالصهو            

 مالمظو او دادبي فنونو په هكله له پوهي او خبرتيا څخه خالي نه وه. 

 ع.(۱۹۱۴ــ  ۱۸۶۱س. / ۱۳۳۲ــ  ۱۲۷۸. جرجي زيدان : ) ۴

جرجي زيهدان پهه بېهروت كهي زېږېهدلى پهه مدرسه  ثالثه  اقمهار كهي يهې څهه زده كهړه وكهړه. بيها پهه داسهي مهال كهي چهي                         

كوچنى وو په بيروت كي د ناكراريو او مذهبي شخړو له امله  اړ سوچي سبق  پرېهږ دي او د پالرسهره د خهرو خهورا پهه      

ياتهه مينهه درلهوده ډېهر كتهابونو يهې ولوسهتل، انګريهزي           پيدا كولو كي مرسته وكړي. خوڅنګه چي يې د علهم او ادب سهره ز  

ع.كههي پههه بيههروت كههي د امريكههايي پوهنتههون د سههوريې انجيلههي پههوهنځي تههه  ۱۸۸۱ژبههه   او ډېرنههور څههه يههې زده كههړه.  پههه 

شامل سواو د روغتيايي علومو او درمل جوړولوپه برخه كي ترڅه زده كړي وروسته يې بيرته هغهه پرېښهوول. بيها مصهر     

د جريههدې د خپرولههو چههاري يههې پرغههاړه واخيسههتې.  بيهها يههې پههر سههودان بانههدي د انګريزانههو د  « الزمههان »خوځېههد او د تههه و

ع.كهي بېهروت تهه والړ او د ختيهز د     ۱۸۸۵مملې پر مهال د مصريانو او سوډانيانو د ژباړن په توګه دنده ترسره كهړه.  پهه   

تهه سهفر وكهړاو بيرتهه مصهر تهه والړاو هلتهه د تهاليف، ژبهاړي          علمهي ټهولني د غهړي پهه توګهه وټاكهل سهو. بيهايې انګلسهتان          

مجلهه راوايسهتل او شهل كالهه يهې د ده دمړينهي       « الههالل  » ع. كهي يهې د   ۱۸۹۲اومجلې ليكلو په كهار بوخهت سهو.  پهه كهال      

 ترمهاله وچلول.

تهاريخ مصهر    »امتو يهې  هغه د تهاريخ، جغرافيهې او ادبهي او لغهوي علومهو اوكيسهو پهه هكلهه كتابونهه وليكهل، چهي ډېهر نه                 



 دي. « تاريخ آداب اللغ  العربي  » او « تراجم مشاهير الشرق » ، «اال سال مي   تاريخ التمدن» ، «الحديث

تهاريخ  » جرجي زيدان له هغواوسمهالو ليكوالو څخه دى چهي  ډېهر مههم او پههزړه پهوري كتابونهه يهې ليكلهي،             

يې له ډېرو ادبي فوايدوڅخه ډا دى او په الهالل مجله كهي يهې علمهي، دقيهق اومعتهدل كهره       « آداب  اللغ  العربي  

  كتنيز  وق له ځانه ښوولى دى.

 : ونهمخ۱۱۵ــ   ۱۰۵کره کتنه 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 : مخونه ۴۳۹ـ  ۴۳۳ ادب او ادبي کره کتنه :

 ع.(۱۹۴۹ــ ۱۹۸۰. ابراهيم عبدالقادر المازني : )۵

د هغو كسانو له ډلي څخه چي د عربي  كره كتني وروستى بنسټيز نهضت يې د هلو ځلو يېبره او زېږنده باله     

سي او دې چاري ته يې ځانګړى پام اړولى وو او په دې هكله يې ارزښتناا آثار پرې ايښي دي ، يو هم ابهراهيم  

 مازني دى. 

ت لرل، هم شاعروو او هم يې د مهارا تهواين غونهدي كيسهې     مازني د انګريزي ادب او فرهنګ په باب معلوما    

دي. د مقالو ټولګي يې هم چهي د  « بشار بن برد » او «الشعر وغاياته » ليكلې. د كره كتني له كتابونو څخه يې 

تر سرليكونو الندي خپرې سوي دي د كره كتني ډېر ټكي لهري. د عبهاس   « قبض الروح » او « مصاد الهشيم » 

يهې  « الهديوان  » د سره ډېر ورته والى لري، په ځينو مواردو كي يې همكاري هم ورسره كړې ده او محمود العقا

 په ګډه ليكلى دى.

 ع.(  ۱۹۶۴ــ  ۱۸۸۹س./  ۱۳۸۳ــ  ۱۳۰۶. عباس محمود العدّقاد : ) ۶

االمه   »عباس محمود العقاد په اسوان كي زېږيدلى.  تر مروجو زده كړو وروسته مصر ته والړ او هلتهه يهې د      

له ګوند سره اړيكي  ټينګي سوې ،ورڅپاڼو ته يې ليكني وركولې او په آزادو مدرسو كي د لوسهت وركولهو پهه    « 

ع. كي د عربي  ۱۹۳۸دي سو.  په كال د ګوند سره يوځاى سو نه مياشتي بن« الوفد » كار بوخت سو. بيا چي د 

 ژبي  د  ټولني  د  غړي  په  توګه وټاكل سو. 

 هغه ډېر ګټور آثار ليكلي دي چي له هغو څخه ځيني يې دادي:      

دغه كتاب يې په دوو ټوكونو كي د ځينو اوسمهالو سترو شاعرانو د اشعارو په كهره كتنهه كهي    «. الدېوان . » ۱ 

 .  المازني سره  په ګډه ليكلى دىد ابراهيم عبدالقادر 

 «.شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي . » ۲    

 «.ابن الرومي، مياته وشعره . » ۳    

 «.ابونواس الحسن بنا هانئ . » ۴     

 «.هتلر في الميزان . » ۵    

 «.االمام علي كرم اهلل وجهه . » ۶    

 «.فاطم  الزهراء . » ۷    

 «.فاطميون . » ۸    

ع. كي د بيروت دارالكتب اللبنهاني د اسهتاد عبهاس محمهود العقهاد د آثهارو بشهپړه ټولګهه پهه دوه          ۱۹۷۴په كال     

ويشتو ټوكونو كي خبره كړه.  عقاد چي له اوسمهالو سترو ليكوالو، كره كتونكو او شاعرانو څخهه دى،  تهر څهو    

ال كګهرو  پهر ضهد مقاومهت وكهړ او پهه خپلهو آثهارو كهي يهې د سهمون             چي مهړ كېهدى د نازيهانو، فاشيسهتانو او ښهكې     

غوښههتونكو) مصههلحينو( د هلههو ځلههو سههره مرسههته وكههړه. البتههه كههوم څههه چههي د ده آثههار ځههانګړي كههوي هغههه د ده    

ادب او هنهر د آزادک او آزادک خوښهوني د اروا ډېهر    » دمقيقت پلټلواو آزادک غوښتلو  وق دى. ان  د ده پهه انهد   

 «.     دوى او بيانوونكى باله سي لوړ څرګن



» په كره كتنه كي عقاد د شاعرانو او ليكوالو د مهال او چاپېريال بيانولو تهه پهه ځهانګړې توګهه پهام اړوي. د           

په هر ولس او ههر پېهر كهي د  شهعر او ادب د     :» په سريزه كي كاږي « شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي 

يال پېمندلو ته ضرورت دى.  خو دا ضرورت د مصهر پهه هكلهه پهه تېهره كلهه چهي د هغهه د         كره كتني لپاره د چاپېر

هغههه پخپلههه هههم پههه دغههه كتههاب كههي د شههاعرانو  «. تېههر تههوكم د شههعر او ادب  خبههره پههه مههنځ كههي وي ال زيههات دى  

 چاپېريال څېړلو ته ډېرزيات پام اړولى دى.     

يې پهر بهرنهي چاپېريهال سهربېره د شهاعر بهاطني او اروايهي اموالهو تهه ههم           كتاب كي « ابن الرومي، مياته وشعره » په     

بحهث او كهره كتنهه سهړي تهه      «  هازليهټ  » پام اړولى .  دغه كتاب يې له ځينو اړخونهو د انګريهزي كهره كتهونكي او ليكهوال      

 وي. هغه كړندود په پام كي نيولى ورپه يادوي  او داسي ښكاري چي د دغه كتاب په ليكلو كي به يې د

 ع. كي زېږېدلى (۱۳۰۶/ ۱۸۸۸. محمد مسين هيكل بك : ) په ۷

د مصر بل اوسمهالى كره كتونكى، ليكوال، څېړونكى او ټولنيز منتقد محمد مسين هيكل بك دى. هغهه سهربېره       

ليكونكى وواو په هغې كي يهې مهمهي او پهه زړه پهوري ليكنهي خپرولهې،       « السياس  » پر دې چي د نامتو جريدې 

تر سرليك الندي خپهره سهوې ده. نهور آثهار يهې      « فى اوقات الفرا  » بي او كره كتنيزو مقالو ټولګه  يې هم د داد

 دي:  

 «.   في منازل الومى » او « مياة محمد » ؛ «ولدي » ؛ «ثورة االدب » ؛ «تراجم مصري  وغربي  » 

ي. هغه پهه مصهر كهي د فرانسهوي ژبهي      هيكل بك د مصرې ادب د تجدد او تحول له مخكښانو څخه شمېرل كيږ    

او ادب او د فرانسوي اديبانو او شاعرانو د اندونو او اسلوبونو د خپرولو لپاره ډېر زيهار وايسهت. د ده پهه انهد د     

ټولو عربي ولسونو معارف او فرهنګ يو دى او ټول عرب بايد په ټولو عربي هيوادونو كي د هغهه د پراختيها او   

 وكړي.   پياوړتيا لپاره هلي ځلي

د هغه په نظر د عربي ادب بيا رغښت مهم كار دى او الر يې هم داده چهي ليكهوال د زړو او نامانوسهو الفهاظو         

له كارولو څخه ډډه وكړي. ځكه رشتيانى اديب هغه نه دى چي د زړو او مشكلو الفاظوسره بلد وي، بلكي واقعهي  

لفاظو په بڼه كي وړاندي كړي چي د دغو معناوو ښهكال  اديب هغه دى چي وكوالى سي افكار او معناوي د داسي ا

وږ  ښهه  له الفاظو څخه هم امساس او څرګنده سي. له دې امله هرڅونه چي الفاظ ډېر ساده وي هغونه ډېر پر غ

 لګيږي او زړه ته نمدې وي.

 س. كي مړ( ۱۳۷۳.  اممد امين : ) په ۸

كو څخه دى. هغه سره د دې چي د عربهي ادب او تهاريخ پهه    اممد امين د مصر د اوسمهالو كره كتونكو او څېړون    

» خپرېههدوكي يههې كارنههده ونههډه واخيسههه د اروپههايي ادب او فلسههفې سههره بلههدتيا لههرل. د هغههه لههه مهمههو آثههارو څخههه د    

كتابونو لړک ده چي د اسالم د تاريخ، تمهدن  « يوم االسالم » او « ظهراالسالم» ، «ضح ى االسالم » ،«فجراالسالم 

رهنګ په هكله يې ليكلي او په هغو كي يې د تاريخي كره كتني اصول او قواعد په ډېر ښكلي انهداز كهارولي دي.   او ف

يې په اردو ژبه ژباړلى دى د اممد امين د دغو كتابونو په هكلهه  « فجراالسالم» عمر اممد ع ماني چي د دغي لړک 

اسهالم تهاريخ ليكلهى دى، نهه د مسهلمانانو. تركومهه        پروفيسر اممد امين د خپلهو كتهابونو پهه دغهه لهړک كهي د      » وايي:

ځايه چي زما فكر كار كوي دغه خبري موږ ته دمخه نه دي ويل سوي. پهه دغهو كتهابونو كهي بهه تاسهي ووينهئ چهي         

اسالم يې د يوه داسي بهېدونكي سمندر غوندي ښهوولى دى چهي  خپلهي سهرچينې تهه نهمدې بېخهي صهاف، شهفاف او          

له يوې او بلي خوا لښتي او ولې په ګډي سوي او هغه يې اغېزمن كهړى دى. چهي كهه    سپېڅلى ښكاري. خووروسته 

په سطحي كتو ورته وكتل سي، دغه بهرني عناصر عين اسالم ښكاري، خو كه لږ څهه تهل تهه پهام وسهي، نهو د دغهو        

اممهد امهين    له دباندي راغلو لښتيو او ولو اوبه د اصهلي سهمندر د روانهو اوبهو څخهه ګردسهره بېلهي ښهكاري. عالمهه          



 «.             داسالم  تاريخ په دغسي ژورو كتو څېړلى دى او په دغه ډول يې د تاريخ خپله دغه لړک وړاندي كړې ده 

په نامه د كهره كتنهي د تهاريخ او اصهولو پهه هكلهه ليكلهى دى. د        « النقد االدبي » عالمه اممد امين بل كتاب  د     

ع.كال په قاهره كي سر ته رسولى دى او له هغه مهاله تهر اوسهه څهو واره    ۱۹۵۲دغه كتاب د ليكني كار هغه په 

كلونو كلونهو تجربهې  او د مصهر پهه فهالاد االدول       چاپ سوى دى. د اممد امين دغه كتاب په كره كتنه كي د هغه د

پوهنتون كي د دغي موضوع د كلونو كلونهو تهدريس محصهول دى. لهه دغهه غهوره كتهاب څخهه مها د دې كتهاب پهه            

       ليكلو كي زښته زياته كټه اخستې ده. 

ونهو كهي خپهره سهوې     تر سرليك النهدي پهه اتهو ټوك   « فيض الخاطر » د عالمه اممد امين د مقالو ټولګه  هم د     

  ده، چي د كره كتني په هكله هم ډېري مقالې پكښي سته.

 ع.(۱۹۷۳ــ  ۱۸۸۹. ډاكټر طه مسين : ) ۹

مصرى ليكوال، كره كتونكى، څېړونكي او اديب  طه  مسين چي د مصر د مغاغه نومي ځاى په يهوه كلهي كهي        

په پوهنتون كي  « االزهر ». هغه لومړى د زېږېدلىدى په كوچني والي كي د سترګو له نعمت څخه بې برخي سو

كهي لهوړو زده كهړو تهه دوام وركهړ او د عربهي ادب  پهه         « الجامعه  االهليه    » زده كړي  تر سره كړې.  بيا يې په 

څېړنهه كهي يهې د ختيههز پوههانو او د نهوي فرهنههګ د مخكښهانود كړنهدود زده كولههو تهه  مخهه كههړه. بيها فرانسهې تههه            

و فلسفه يې ولوستل او د فرانسې داوسمهالي ادب پهه هكلهه يهې پوههه ترالسهه كهړه. كلهه         والړى، لرغوني ادبيات ا

الجامعه  المصهري    » ع. كهي  ۱۹۲۵چي مصر ته ستون سو په الجامع  االهلي  كي استاد سو. بيا كله چي په كهال  

لهو تهه وركهړې او    نوې پرانيستل سوه د هغې د ادبياتو د پوهنځي استاد او مشر وټاكل سو. ډېري ليكني يهې مج « 

مشهر، ورپسهې د   «  جامه  االسهكندري    » په اخبارونو كي يهې ههم سياسهي ليكنهي خپهرې سهوې. بيها د        « الوفد »د 

 رئيس وټاكل سو. « اللجن  ال قافي  للجامعات العربي  » پوهني وزيراو بيا د 

 ادبي او كره كتنيزي ليكني يې ډول ډول او بېخي  ډېري دي. له هغو څخه دي :     

ع. كي د مصهر لهه پخهواني پوهنتهون څخهه  دكتهورا       ۱۹۲۵پر دغه كتاب يې په كال «   كر  ى ابى العالء . » ۱    

 اخستې ده. 

دغهه كتهاب  يهې د ډي لهټ ډګهرک ) پهه ادبيهاتو كهي د دكتهورا ( لپهاره د           « ابن خلدون وفلسفتاها االجتماعي  . » ۲    

ع. كال كي خبره سوه(.  دغه كتهاب  ۱۹۲۵ربي ژباړه يې په پاريس د ساربون پوهنتون ته وړاندي كړى دى. ) ع

پرابن خلدون چي تر اوسه څه كتابونه ليكهل سهوي دي د هغهو    » چي ځينو پوهانو لوستى دى ليكلي يې دي چي : 

په وړاندي له هره مي ه يو بې ارزښته كتاب دى. ځكه چي دا كتاب د مهاتي خهوړلي،  ټيهټ   هنيهت او د اروپها تهر       

د اردو ژبههاړي د سههريزي « مقدمهها ابههن خلههدون » وګههورئ د «. راتلههو يههوه ښههكارندويه  ټولګههه ده  اغېههزي النههدي

 مخ . ۷۶

د دغه كتاب پرخپرېدو ډېرسهتر شورماشهور جهوړ سهو. اديبهانو او اسهتادانو پهر هغهه         « في االدب الجاهلي.»  ۳    

چهي د جهاهلي شهعر او ادب پهه نهه      نيوكي وكړې او ډېرايرادونه يې پر ونيول او ويې ويل چهي هغهه هڅهه كهړې ده     

منلوسره په مقيقت كي د عربو له ټول ادب، تاريخ، ژبي، دودونهو او ويهاړونو څخهه انكهاروكړي او د هغهه پهه رد       

 كي يې مقالې او كتابونه خپاره كړل.    

و كهه څهه ههم پهه دغهه كتهاب كهي د طهه مسهين رايهي ا          » مهخ كهي وايهي :     ۳۳۰اكټر زرين كوب د نقد ادبي په ډ    

عقايد له مبالغې خالي نه  دي، خو كومه غوڅه لهجه او لطيف او ساده بيان چي په هغه كي سته هغه ته يې ډېر 

ارزښت ورپه برخه كړى دى او طه مسين بې له شكه چي په عربي نوې كره كتنه كي تازه سا پوكړې ده او نور 

        ي.كره كتونكي په تېره نوي ځوانان تر ډېره د هغه تر امسان الندي د



د دوشههنبې » دغههه كتههاب يههې سههړي تههه د فرانسههې د نههامتو كههره كتههونكي سههنټ بههوواثر  « مههديث االربعههاء . » ۴    

ورپه زړه كوي. له آره طه مسين په كره كتنهه كهي د فرانسهوي كهره كتونكهو پهه ځهانګړې توګهه د سهنټ          « ليكونه 

ه كتنهه كهي د هغهو لهه طريقهو او اسهلوبونو څخهه         كهر  بوو، تين او برونتير طريقوته ميالن لري او د عربي ادب پهه 

پيروي كهوي.  خهو د دې سهره سهره پهه كهره كتنهه كهي د هغهه تكيهه يهوازي  پهر علهم او عقهل نهه ده، بلكهي  وق او                 

 عاطفه هم د هغه په كره كتنه كي خپل ځاى لري او دغه ټكي د هغه د كره كتني له مزاياوو څخه شمېرل كيږي.

 «   رمن مديث الشعر والن. » ۵

 «               الوان . » ۶

 « نقد واصالح . » ۷

 «مع المتنبى . » ۸

پورتني څلور كتابونه هم د هغه د كره كتني د مقهالو ټهولګي دي، چهي د ډېهرو كهره كتنيهزو فوايهدو درلهودونكي             

 دي.

 ع.كال زېږېدلى(    ۱۸۸۹س./۱۳۰۷. محمد كرد علي : ) په ۱۰

اوسهېدونكى او د ادب او څېړنهي د ډګهر سهتر سهړى دى.  د سهوريې د فرهنهګ وزيهر         محمد كهرد علهي د دمشهق        

مجله يې تاسيس كړه او د دمشق د فرهنګهي چهارو د رياسهت مشهري يهې ههم كهړې ده.  څهو         « المقتبس » سو. د 

ى ځله يې اروپاته سفرونه وكړه. د ډېر ښه استعداد څښتن دى او د تاريخ ليكلو كار يې په ښه توګهه سهرته رسهول   

د »  دى. پههه ادبههي كههره كتنههه كههي غالبههًا د تېههرو سههو اشخاصههو پههه هكلههه ليكنههي كههوي او پههه خپلههه د زړه لههه كههومي  

د لرغونو متنونو « ) رسائل البلغاء » د غورځنګ پلوى دى. د كرد عمده آثار دي: « پخواني ژوند د نوي كولو 

« االسالم والحضارة العربي » ) شپږ ټوكه (؛ « خطط الشام » ؛ «القديم والجديد» ؛ «غرائب الغرب » ټولګه (؛ 

 ) دوه ټوكه (.

 ع.كال زېږېدلى(   ۱۸۹۱س./۱۳۰۹. زكي مبارا: ) په ۱۱

زكههي د مصههر اوسههېدونكى او د ښههكلي او قههاطع اسههلوب څښههتن دى. لههه شههور او زوږه ډا غنههايي شههعر وايههي،         

. كلهه كلهه داسهي مخالفهت كهوي يها لهه        مډرني ادبي څېړنهي كهوي او خپهل شخصهي او خپلهواا عقايهد پكښهي بيهانوي        

استهزا ډكي ليكني كوي چي د ځينو د سپكاوي او زړه بداوي المل ګرځهي او دښهمني او نهاړه تفاهمهات راپهاروي.      

 .  كه يې څه ډېر صميميت درلوداى آثارو به يې هم اغېز او ژورتيا درلوداى

االخههالق » ؛«مههدامع العشههاق  » ؛ «البههدائع » ؛ «مههب ابههن ابههي ربيعههه    » د د زكههي مبههارا عمههده آثههار دي:        

د ده د هغهي  « ) الن ر الفني فهي القهرن الرابهع    » ؛ « كريات باريس » ؛ «الموازن  بين الشعراء »؛ «عندالغزالي 

ع. كهال چهاپ سهوې    ۱۹۳۱پهه پهاريس كهي پهه      رسالې عربي ژباړه ده  چي د دكترا لپاره يې په فرانسوي ليكلې او

 «. التصوف االسالمي» او « ومى بغداد » ده(؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ښايي ځيني دوستان ووايي چي يون صامب خو چي څه له ادب او ادبهي کهره کتنهي څخهه دلتهه اقتبهاس کهړي دي،        

ه اوږد اقتبههاس؟! لههه يههوه کتههاب څخههه دغههه ډول اخيسههتنه  دغههه کتههاب تههه يههې د هغههو موالههه ورکههړې ده . نههو دومههر 

هيڅکله جواز نه لري. د څېړني اصول او قوانين دادي چي اقتباس بايد ډېر لنډ وي او تر يوه مخ زيهات نهه سهي.    

 مخ.  ۳۷وګورئ د قضاوت پال مضرت ګل مسامي، روش تحقيق 



کتهاب پهه مهتن کهي د غبرګولېنهديو پهه مهنځ کهي         بله خبره داده چي که اقتباس تر شپږو کرښو زيهات نهه وي بايهد د    

کرښي د کتاب تر عادي کرښو څه لنډي وي او بايد يې وليکل سي، خو که زيات وي او تر يوه مخه ورسيږي بيا 

)فونټ( هم بايهد   توريسي او د اقتباس سوو مطالبو  يپرې ښوول (Space)فاصلې يوې او بلي خوا ته يې څه 

 مخ.  ۹۲څه کوچنی اوسي. وګورئ د دکتور اممد شلبي کيف تکتب بح ا أو رسال ، 

ورت سهره اقتبهاس جهواز نهه لهري، پهه دې صه        البته که د اقتباس وړ مطلب تر يوه مخ زيات وي، بيانو په مروفهو 

منليک دي اشاره وکهړي چهي دا   کي بايد ليکوال د اقتباس وړ مطلب معنا په خپل اسلوب وليکي او بيا د کتاب په ل

وګهورئ د کيهف   کټ مټ توري او له پالني کتاب څخهه اخيسهتل سهوې ده.    د هغه د اقتباس سوي مطلب معنا ده نه 

 مخ.  ۹۳تکتب بح ا أو رسال ، 

 مهواد پهه صهفحو ، صهفحو    بل بايد عرض سي چي د کتاب ليکلو اصول دانه دي چي لهه يهوه يها څهو کتهابونو څخهه       

لهه نهورو کتهابونو    خپور سي. له لويه سهره  بيا د درسي کتاب په بڼه راوخيستل سي، د کتاب په بڼه واوډل سی او 

ځههان سههره د لوسههتونکو د  د ليکههوال د خبههرو، دريههځ او مههوخي د تاييههد لپههاره،    کتههاب داو منههابعو څخههه اقتبههاس د  

رسهېدو يها د کهوم کتهاب د ليکهوال د کهومي       همفکره کولو، د خپلهي خبهري د رشهتيا جوتولهو، د مقهايقو کنههي تهه د        

متضادو اندونو د پرتلني او موازنې لپاره يا ځينهو داسهي نهورو    د څېړني په موخه، يا د دوو  ،خبري د ترديد لپاره

مهخ   ۳۰۴د دغو خبرو په اړه پروفيسر صفدر علي د خپل )تحقيقهي طريقهه کهار( اردو کتهاب پهه       موخو لپاره وي.

مخ او  ۲۰۹دو کتاب په ر)اصول تحقيق( ا د خپل ليک الندي او عبدالحميد خان عباسيکي د )مواله متن( تر سر

تر هغه وروسته مخونهو کهي د )اقتباسهونه( او )د اقتباسهونو د وړانهدي کولهو اړتيها تهر سهرليکونو النهدي مغتنمهي            

  بتون کي سته.  څرګندوني کړي دي، که يې څوک مطالعه کوي دغه کتابونه او د هغو ډېر نور ام ال زما په کتا

 : ونهمخ۱۱۹ــ   ۱۱۷کره کتنه 



      



 



 

    مخونه:  ۴۶۳ـ  ۴۶۱ ادب او ادبي کره کتنه: 

زموږ په هيواد كي د دري ژبي  كره كتنه په اوسني مفهوم ډېراوږد تاريخ نه لري. ادبي كهره كتنهه پهه افغانسهتان     

م.( څخه وروسهته د مقهالو پهه ليكلهو سهره      ۱۹۳۱ل. ) ۱۳۱۰كي د دري ژبي د شعر او ادبي ن ر په اړه ظاهرًا له 

« منتقد كيسهت و انتقهاد كهدام    » ، هاشم شايق د تر څېړني الندي نيول سوې ده. په همدغه كال نامتو پوه او اديب

د خپروني د لومړي كال په څلورمهه ګڼهه كهي خپهره كهړه. چهي لهه دغهه         « آيينا عرفان » تر سرليك الندي مقاله د 

( كاله تېيريږي. وروسته د دې برخي مينه والو څېړونكو د ادبي كره كتني   په بشهپړتيا   ۷۳كال څخه تر اوسه ) 

 خيسته. كي ستره ونډه وا

تهر سهرليك النهدي د همدغهه     « امكهان نقهد در ادبيهات دري    » ل. كال كي د محمد ميدر ژوبل مقالهه د  ۱۳۳۲په     

ل. كهي پوهانهد محمهد نسهيم نګههت سهعيدي د رنهه        ۱۳۴۱كال د ادب د مجلې په لومړې ګڼه كي چاپ سوه. په كهال  

چهي پهه ادبهي كهره كتنهه اړه لهري لهه انګريهزي         دكتاب ځينهي برخهي   « ادبياتو د نظريې » ويليك او اوستن وارن د 

ل. كهال  ۱۳۴۹څخه وژباړلې او په همدغه كال  يې د ادب د مجلې په پنځمو او شهپږمو ګڼهو كهي خپهرې كهړې. پهه       

تر سرليك الندي يوكتاب چهي پوهانهد ډاكټهر عبهدالقيوم قهويم ليكلهى دى د كابهل        « بح هايى درزمينا ادبيات » كي د 

شري علومو د پوهنځي لخواد كابل پوهنتون په مطبعهه كهي چهاپ سهو، چهي پهه هغهه كهي د         پوهنتون د ادبياتو او ب

» ل. كال كي يهوه بلهه مقالهه چهي لطيهف نهاظمي ليكلهې وه د        ۱۳۵۴ادبي كره كتني په هكله هم بحث سوى دى. په 

ه سهوه.   تر سرليك الندي د پښهتون ږ  مجلهې پهه اوومهه او اتمهه ګڼهه كهي خپهر        « نقد مطبوعاتي و دشواريهاى آن 



تهر سهر ليهك النهدي د آريانها مجلهې پهه        «  چهرااز نقهد بترسهيم   » ل. كال د همدغه ليكوال يوه بلهه مقالهه د   ۱۳۵۷په 

پهه نامهه كتهاب  چهي پوهانهد      « تيوريههاى ادبهي ونقهد ادبهي     » ل. كهال كهي د   ۱۳۵۸لومړک ګڼه كي چهاپ سهوه. پهه    

ي لخوا د كابل پوهنتون په مطبعه كي چاپ سو. پهه  محمد رميم الهام ژباړلى او تاليف كړى دى د ادبياتو د پوهنځ

پهه نامهه كتهاب چهاپ كهړ چهي پهه هغهه كهي د ادبهي كهره            « ديدار با سپيده ها » ل. كال ډاكټر اسداهلل مبيب د ۱۳۶۱

نګرشهى بهر نقهد، رونهد آفهرينش      » ل. كهال  يهوه مقالهه د    ۱۳۶۲كتني په هكله هم ځيني مطالب ځاى سوي دي. په 

رسهرليك النهدي  د رهنهورد زريهاب لخهوا د عرفهان مجلهې پهه اوومهه ګڼهه كهي خپهره سهوه. بلهه               ت« ادبى و نقد ادبى 

ګڼهه كهي    ۶ـهـ   ۵تر سرليك الندي د پوهاند قويم لخهوا د عرفهان مجلهې پهه     «  وظيفا آموزشى نقد ادبى » مقاله  د 

مجموعها لكچهر ههاى    » ه ترسرليك الندي د بيرنګ كوهدامنى لخوا پ« دربارۀ نقد ادبى » خپره سوه. بله مقاله د 

ل. ۱۳۶۶په كتاب كي ههم پهه كهال    « ماشيه ها » كي چاب سوه. د رهنورد زرياب مقاله دوهمه پال د « آموزشى 

 كي د افغانستان د ليكوالو د ټولني لخوا  چاپ سوه. 

راوروسهته  پر پورته يادو سوو مقالو او كتابو سربېره نوري ډېري مقالې هم په دغو كلونو كي او تر هغو پهه      

كلونوكي د هيواد په مجلو، ورځپاڼو او جريدو كي د ادبي كره كتني په هكله چاپ سوي دي. دغه راز پهه دې اړه  

سيمينارونه او د كيسو او شعر لوستلو او د هغو د كره كتني غونډي هم جوړي سهوي دي. چهي د ځينهو بهيرونهه     

ادبههي كههره كتنههي بهيههر ورځ تربلههي ځههواا او      لههه راډيههو او ټلويزيههون څخههه هههم خپههاره سههوي او پههه دې توګههه د      

 پياوړتياوموندل.  

د دري ژبي دادبي كره كتني په هكله پر پورتنيو ادبپوهانو سربېره يوشمېر نورو ادبپوهانو لكهه پوهانهد ډاكټهر        

جاويهد، پوهانههد غههالم سهرور همههايون، اسههتاد واصههف بهاختري، پويهها فاريههابي، عبهدالرازق رويههين، سههرور انههوري،     

نقهد  » پوهانهد ډاكټهر عبهدالقيوم قهويم د      )ب رميمي، پرتهو نهادري او ځينهو نهورو ههم د قهدر وړ كهار كهړى دى.         نيال

 (.مخ  یلومړ« ادبي 

پيههاوړي اسههتاد پوهانههد عبههدالقيوم قههويم چههي لههه درو لسههيزو را پههه دې خههوا يههې د كابههل پوهنتههون د ادبيههاتو پههه        

پوهنځي كي د دري ژبي او ادبياتو په څانګه كي د ادبي كره كتني، ادبي نظريې او ادبهي فنونهو او د ادب د تهاريخ    

پهه نامهه يوپهه زړه پهوري كتهاب      « نقد ادبى  »درس وركړى او د دې ارشو له مخكښانو څخه شمېرل كيږي هم د 

  ل. كال كي په پېښور كي چاپ سوى دى.۱۳۷۹ليكلى دى چي په

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

په لسمه ليکه کي په نقل کي تېروتنه کهړې ده   څخه مخ کي له لوړي خوا ۱۱۸يادونه: يون د خپلي کره کتني په 

په نامه كتاب چاپ كهړ چهي پهه    « ديدار با سپيده ها » اسداهلل مبيب د ډاكټر  ”:يد يځني پاته سو ياو دغه کرښ

 . “ل. كال۱۳۶۲هغه كي د ادبي كره كتني په هكله هم ځيني مطالب ځاى سوي دي. په 

 : ونهمخ۱۲۱ــ   ۱۲۰کره کتنه 



 

 مخونه:۴۶۷ـ  ۴۶۶ادب او ادبي کره کتنه 

موهاني پوري هر ښه شاعر د كره كتني يو ښه  شهعور  لنډه داچي په اردو ژپه كي له وجهي څخه تر مسرت     

هم لري. خو څنګه چي په شعر کي قافيه، رديف او د وزن پابندي د خيال په پېودلې او پرله پسهي څرګندونهه کهي    

سي نورو ليكنو كي د كره ستونزي پيدا کوي له دې امله تر شعر ال په تذكرو، بياضونو، تقريظونو، ديباچو، او دا

له پېله په ډېره څرګنده توګه موجوده ده. ځکه نو موږ د اردو ژبي  په لرغونې شهعري پانګهه بانهدي     هګكتني پان

د اردو شاعرانو د تهذکرو پهاڼي    کتنيزو اندونو د راسپړلو په لټه د پوهېدلو او د هغې د څېړلو لپاره د لرغونو کره

 راواړولې.

 د اردو ژبو شاعرانو تذكرې

ذکرې د دې ژبي پخوانۍ او ارزښتناکه ادبي پانګه ده او په دې  ژبه کي د کهره کتنهي   د اردو ژبي د شاعرانو ت    

بنسټ د هغو په مټ ايښوول سوى دى. په دغو تذکرو کي چي د کره کتني بېلګې تر السه کيږي هغو ته سهمه او  

 داى سي. بنسټيزه کره کتنه ويل ستونزمنه خبره ده. خو هغه د اردو کره کتني لومړک کرښي خامخا بلل کې

 : ونهمخ۱۲۲ــ   ۱۲۱کره کتنه 



 

 

 مخ:۴۶۹ادب او ادبي کره کتنه 

د مخه اردو ادب د عربي او فارسهي ادب  څخهه اغېهزمن، بلکهي ګهټمن        د هند پر نيمه وچه باندي  تر انګريزي واک

وو او د دغو دوو ژبهو ادبپوههانو تهر لفهظ معنها تهه زيهات ارزښهت ورکهاوه. د شهاعرک د کهره کولهو لپهاره يهې معهاني،                

 بيان، بدېع، عروض او قافيې ته رجوع کول.د کره کتني دغه معيار پخوانۍ اردو کره کتني هم پهه خواسهت واخيسهت   

او د دغو پوهنو له مخي شعر او ادب څېړل کېدى. لکه چهي د فصهامت، بهال غهت، تشهبيه، اسهتعارې، لفظهي صهنعت،         

معنوي صنعت،  سالست، روانۍ، خوږې لهجې،  خهوږ ژبهۍ او جهادوکالمۍ غونهدي الفهاظو او اصهطالماتو کارونهه د        

 کره کتني په پخوانيوخياالتو کي عامه سوه.

 مخ :۱۲۲کره کتنه 

 



 مخ:۴۷۱ادب او ادبي کره کتنه 

د مير تذکره چي وکتل سي د هغه دکره کتني بصيرت به ومنل سي. هغه ترعام دود تېر سهوى، بهي پهرې رايهه         

ورکوي او په کره کتنه کي مراعت نهه کهوي. پهه نکهات الشهعراء کهي چهي د ميهر د کهره کتنهي کهومي نظريهې اوډل             

ګل او بلل بيان نه دى. له دې پرته نور ډېر شيان هم بيهانوي. د   سوي دي د هغو لنډون دادى:" شاعري يوازي د

شاعر د نوو اندونو په اړخ کي د ژبي ښکال هم بايد په پام کي ونيهول سهي او د الفهاظو پهه ټهاکلو کهي ډېهر امتيها          

وسهي. د بيههان سهوچه والههي او د الفههاظو او محهاورې سههمون تهه پاملرنههه ډېههره ضهروري ده. د فصههامت او بالغههت      

 ل هيڅ ډول نه ښايي چي له پامه وغورځول سي.اصو

د مير په کره کتنه کي چي تر ټولو لويه اومتيا په سترکو کيږي هغه د ده ترخې خبري دي. د ده لهجه زيهاتره      

 تنده او کره کتنه يې په طنز لړلې وي. ماتم غوندي ستر شاعر هم د ده له طنز او خندا څخه نه وو ژغورلى.

 مخ :۱۲۲کره کتنه 

 



 

 :ونهمخ۴۷۳ - ۴۷۲ادب او ادبي کره کتنه 

کي سوچه او ساده ژبه وکارول. هغه د لفظونو تورنه غوړاوه، بلکي په څرګندو الفهاظو   مصحفي په خپلو تذکرو    

به يې رايه ورکول. د هغه کره کتنه يوازي تر سترو شاعرانو محدوده ده. خو رايه يې کهره او متوازنهه وه. پهه نيهاو     

وينهاوو بهه يهې ههم نياومنهه       کي هغه تر مير وړاندي دى. هغه له خپلو مريفانو څخه غچ نه اخيست، بلکي د هغو پر

رايه ورکول. د انشا سره د هغه پرته وه. خوکله چي د هغه پر وينا باندي د رايي ورکولو وخت راغى، نو لهه ديانتهه   

يې کار واخيست او د هغه وړتيا يې وستايل او دايې هم وليکل چي انشا په کم عمر کي په درو ژبهو شهعر وايهه، خهو     

ى وو. د هغهه م نهوي " ورجهي او شهيدې " د روانهي ژبهي او فصهامت ډېهره ښهه بېلګهه           ځانګړى پام يې اردو ته اړول

 ده. مصحفي د بقا سره دوستي درلوده، خو هغه د بقا پراومتياوو پرده ونه غوړول.                            

ادونهه يهې ههم    مصحفي د خپلو هممهالو په اړه سو چه او کره رايي ورکهړي دي. د سهودا د غلطيهو او تهوارد ي        

کړې ده، خو د هغه روانه طبع يې هم ستايلې ده او هغه يې داردو قصيدې " لومړى انځورګر" بللى دى. هغه پهه  

خپلو تذکرو کي ځوان شاعران هم له پامه نه دي غورځولي. د خپلو شاګردانو د ښېګڼو او اومتياوو په هکله هم 

ړاندوينه کهړې چهي: " کهه عمهر وفها ورسهره وکهړي نهو د         بې پرې رايه ورکوي. د خپل شاګرد آتش په هکله يې و

 خپل مهال د وتلو شاعرانو څخه به يو دى وي". خو د خپل بل شاګرد رنګين بې علمي يې منلې ده.

 :مخونه ۱۲۴ـ  ۱۲۳کره کتنه 



 

 

 مخونه:۴۷۴ - ۴۷۳ادب او ادبي کره کتنه 

شيفته د خپل پېر باشعوره او دنده پېمندونکى کره کتونکى دى.د هغه يهوه کهار نامهه دا ههم ده چهي هغهه پهه " ګلشهن             

بى خار" کي د شاعرانو مستند ماالت او غوره ويناوي راغونډي کهړي او د هغهو د راتلهونکي کهره کتنهي  لپهاره يهې الر        

بهولي او د سهودا پهه هکلهه يهې       د مير غزلي د هغه تر قصيدو ښې  اواره کړې ده. شيفته ژور کره کتنيز نظر درلود. هغه

ليکلي دي چي د هغه غزل تر قصيدې او قصيده تر غزل ښه ده. د مصحفي د منتخبهو اشهعارو ښهېګڼي يهې سهتايلي دي.      

کره کتني نظر مانه په يوه فارسي شعر کي غالب ويلي دي چي کهه زمها کهوم شهعر د مصهطفى خهان        غالب هم د شيفته د

فته خوښ نه سو نو زه هغه په خپل دېوان کي نه پرېږدم. په دې کي مبالغه سوې ده، خو چي څوک ګلشهن بهى خهار    شي

 کره کتني بصرت هرومرو مني.   مطالعه کړي د شيفته د

 :مخونه ۱۲۵ـ  ۱۲۴کره کتنه 



 

 مخونه:۴۷۶ - ۴۷۵ادب او ادبي کره کتنه 

 د اردو ژبي لومړني كره كتونكي

په دې ډول موږ دې پايلي ته رسيږو چي د اردو ژبي په شعر كي د كره كتني ابتدايي نمونه د وجهي په قطهب      

[ مههخ (.او پههه تههذكرو ليكونكههو كههي لههومړنى كههره  ۱۹۸مشههتري م نههوي كههي مونههده سههي ) اردو ادب تههاريخ وتنقيههد  

( مهخ كهي ليكهي:  لكهه     ۱۶۲پهه ) « اريخ اردو ادب كى مختصر تهرين ته  »كتنونكى مير باله سي. ډاكټر سليم اختر د 

څنګه چي مير تقي مير په شاعري كي د استاد درجې ته رسېدلى دى دغسي په تهذكره ليكنهه كهي د لومړيتهوب لهه      

(. پهه ههر ډول د    امله لومړى كره كتونكى هم باله سي. ) په دې شر  چي تذكره د كره كتني پهه توګهه ومنهل سهي    

تر اوسه تر ټولو لومړنۍ تذكره بلل كيږي، په كومه كهي  « نكات الشعراء » ه څېړنو له مخي د مير تقي مير تذكر

 س.۱۱۶۵( اردو ژبو شاعرانو يادونه سوې ده. د مولوي عبد الحق د استدالل له مخي دغه تذكرره هذه   ۱۰۲د )چي 

هغه هه ع.رال هه الهور ري چاپ رړه. ۱۹۸۰دغه تذكره ډاكټر عبادت بريلوي په  رال ليكل سوې ده. ( ع.۱۷۵۲)

ع.رذال هذه نذوي رذي د     ۱۹۳۵خپله سريزه رذي رذا ي چذي مولذوي عبذد الحذق هغذه د خپلذي سذريزي سذره يو ذا  د            

 اورنګ آباد ) درن ( د انجمن ترقى اردو څخه خپره رړه.

 مخ ۱۲۵کره کتنه 



 

 مخونه:۴۷۷ - ۴۷۶ادب او ادبي کره کتنه 

تهذكرۀ  » شهاعرانو دوهمهه تهذكره د فهتح علهي مسهين ګرديهزي        يوكال وروسهته د اردو  او مميد الدين تر تذکرو مير د 

( تنهو شهاعرانو يادونهه    ۲۵( شاعرانو يادونه پكښهي سهوې ده، چهي لهه هغهو څخهه د )      ۹۸ده. چي د )« ريخته ګويان 

 «  تهاريخ نقهد   »تر دې وروسته د اردو تذکرو شمېر ډېر سوی دی. سيد وقار اممد رضوي په خپهل   مير نه ده كړې.

کي د څه له پاسه پنځوسو تذکرو نومونه ياد کهړي دي، خهو   «  اردو ادب کی مختصر ترين تاريخ »ر په او سليم اخت

س. /  ۱۲۱۵) « ګلشههن هنههد  »دغههه تههذکرې تقريبههًا ټههولي پههه فارسههي ژبههه دي. يههوازي د ميههزا لطههف علههي تههذکره        

 ع.( لومړک تذکره ده چي په اردو ليکل سوې ده.  ۱۸۰۱

ع.(، د ۱۷۹۴«)تهذكرۀ هنهدي ګويهان    » و رايهو لهه پلهوه تهر ميهر وروسهته د مصهحفي        په دې توګه د كره كتنيز    

ع.( ډېههر ۱۸۴۵«)ګلشههن بههى خههار »ع.(او د شههيفته ۷۸ـهه۱۷۷۷س./۱۱۹۱«) تههذكرۀ شههعراى اردو » ميههر مسههن 

كال بشپړه سوې، خو وروسته خپره سهوې ده. پهه دې تهذكره كهي      ع.۳۵ ـ۱۸۳۴ارزښت لري. د شيفته تذكره په 

ع.كهال غهالم قطهب    ۱۸۴۵پهه نامهه پهه    « ګلشهن بهى خهزان    » نو شاعرانو يادونه سوې ده. دا تذكره د ( ت۶۴۴د ) 

 الدين باطن په اردو ژباړلې ده. 

 :مخونه۱۲۹ـ  ۱۲۶کره کتنه 



 



 



 

 



 مخونه:۴۷۹ - ۴۷۷ادب او ادبي کره کتنه 

ع.كال د آزادک د جګړې په پايله كي له بده مرغه  مسلمانان مات او انګريزى ښكېالا واكمهن سهو. پهه دې    ۱۸۵۷د 

اوښتون كي نه داچهي د مسهلمانانو ځانونهه، شهته، عهزت او ناموسهونه قربهاني سهول، بلكهي  د انګريهزي ښهكېالا پهه             

سهو. پههه دغههه مهال امههوال كههي د نههورو   بهري او شههتون كههي د پخهواني فرهنههګ او اسههالمي تمهدن مههرګ هههم ترسههترګو    

تالښونو ترڅنهګ د ادب نهامتو وګهړو ادب تهه ههم پهام واړاوه او پهه دې لټهه كهي سهول چهي پهه ادب كهي  ژونهدي پاتهه                

كېدونكي عناصر په ګوته كړي. دغه مهال د لوېديز نوې ادبي كره كتنه د پيهاوړي او ځهواكمن روايهت سهره رامنځتهه      

ت او معيار له مخي د هند د كوچنۍ وچي د ادبهي كهره كتنهي، بلكهي د ختيهز د ادبهي       سوې وه. دغه روايت د خپل طبيع

كره كتني د معيار او مزاا سره سر نه خوړ. د دغهه نهوي بهيهر تهر اغېهزو النهدي د نهوو انهدونو يوشهمېر  ادبهي كهره            

ه كتنهي لهومړني   كتونكي رامنځته سول چي په هغو كي څرګند نوم د خواجه الطاف مسين مالي دى. مالي د اردو كهر 

د اردو ادبههي كههره كتنههي  لههومړنى  «  د شههعر او شههاعرک سههريزه  » باقاعههده كههره كتههونكى بالههه سههي او د هغههه كتههاب   

 معياري كتاب بلل سوى دى.  

 د اردو ادب په منځمهالي پېر كي كره كتنه

ع.كال پوري، يا د هند د پرمختياخوښي غورځنګ دمخه ۱۹۳۶د سرسيد اممد خان تر غورځنګ وروسته تر     

موده، له دې امله چي په دغه موده كي په ادب كي كوم بنسټيز ادبي غورځنګ نه وو رامنځته سوى د اردو ادب 

 [ مخ(. ۴۰۵منځمهالى پېر بلل سوى دى. ) اردو ادب كي مختصر ترين تاريخ  

په دغه پېر كي د ادب د نورو اصنافو په پرتله كره كتني ته ځانګړې پاملرنه نه ده سهوې، خهو د مولهوي عبهد         

الحههق، نيههاز فههتح پههوري او ډاكټههر عبههد الرممههان بجنههوري د ليكنههو پههه بڼههه كههي د موضههوعاتو او اسههلوب تنههوع             

محاسهن  » . عبد الرممان بجنهوري د امساسيږي. چي مولوي عبد الحق لومړي محقق او بيا كره كتونكى باله سي

په كښلو سره د اروپايي نامتو شاعرانو سره د هغه په پرتلنه سره، د هغه ښهېګڼي جهوتي كهړي دي    « كالم غالب 

يوه څرګنده بېلګه جوړېهدالى سهي او نيهاز د    « دپرتليزي يا تقابلي كره كتني» چي په دې ډول د هغه دغه كتاب د 

تنه له هره پلوه اغېزمنه كړې ده. د دوى سره  د مهدي االفهادي، وميهد الهدين    كره كتونكي په توګه عصري كره ك

 سليم، عبد االسالم ندوي، كليم الدين اممد او نورو نومونه هم د يادوني وړ دي.

 د پر مختيا خوښي ادبي غورځنګ كره كتنه

املهه پخهوانى كهره كتنيهز معيهار نها       هر نوى ادبي غورځنګ د خپل مهال څخه بېل د متصادم يا منفرد ادب تخليقولولهه      

كافي ګڼي او د ځان لپاره د نوي كره كتني  رامنځته كولو ته اړ كيږي. پر دې بنسهټ د اردو د پرمختيها خوښهو تخليقهاتو     

د كهره كولهو او د دې سهره سهره د پخوانيهو اسههلوبونو او روايهاتو د څېړلهو او پلټلهو لپهاره چههي كومهه نهوې كهره كتنهه لههه              

رامنځته سوې هغه د خپلو اصولو او قوانينو له مخهي ماركسيسهټي ) كمونيسهټي يها اشهتراكي ( كهره       ع.كال څخه ۱۹۳۶

كتنه ده. د دې كره كتني بنسټ د پريم چند له وينا څخه كښېښوول سهو. د ده تهر وينها د مخهه ليكنهي زيهاتره تبليغهي وې.        

ېح  نهه بلهل كيهږي. ادب پهه هيهواد پالنهه او       د اديب موخه خوښي او د مجلس تودېهده او تفهر  :» پريم چند اعالن كړه چي 

سياست پسي تلونكى مقيقت نه دى، بلكي داسي مقيقت دى چي د دې دواړو پهه مخكهي ډېهوه نيسهي او وړانهدي درومهي       

   .» 

د هر غورځنګ  په پيل كي د نظريې اوډلو پهر مههال  نظريهاتي مبامهث او شهخړي ههم رامنځتهه كيهږي. لهه دې              

امله د كره كتونكو لومړنۍ ډله ډېرارزښت لري. لكه  چي د دغه غورځنګ پهه مخكښهانو كهي سهجاد ظهيهر، ډاكټهر       

يهاديږي. لهه دوى څخهه ځينههو د     عبهد العلهيم، مجنهون ګوركپهوري، امتشههام مسهين او ډاكټهر اخترمسهين راى پههوري       

نظرياتي كره كتني په ضمن كي ډېر څه وليكل. وروسته سردار علي جعفري، ممتار مسين ، عزيزاممد، باري او 

نور هم په دې ډله ورګډ سول او د ډيالكټيكي ماټرياليزم په رڼها كهي يهې د ادب او ټهولني د يولهه بلهه اړيكهو د جهاا         



منهد مي يهت او اهميهت وټهاكى. د اردو كهره كتنهي پهه تهاريخ كهي دغهه پېهر ځكهه             اخيستلو پهه تهرځ كهي د هنهر او هنر    

ارزښت لري چي يوازي ماركسيسټي كره كتني د يهوه بنسهټيز ښهوونځي بڼهه غهوره كهړى سهوه او لهه دې پرتهه  د          

 كره كتني نوري ټولي نظريې مازي د انفرادي تمايالتو مي يت لري.

بنسټ پالني په جوش كي له پخوا سره ګردسره د شهلوون تمايهل پهه    د پرمختيا خوښي غورځنګ په پيل كي د     

څرګنده ښكارېدى او له مير څخهه نيهولې تهر غالهب پهوري ځينهي ښهه شهاعران مهازي پهه دې ګنهاه چهي پهه طبقهاتي               

 جګړو كي يې په هيڅ ډول برخه نه ده اخستې ګردسره له پامه ولوېدل.



 :مخونه ۱۳۰ - ۱۲۹کره کتنه 

 

 

 مخ:۴۸۳کتنه  ادب او ادبي کره

د پاكستان د رامنځته كېدو پر مهال د سيد عابد علي عابد، موالنا صهالح الهدين اممهد او تهر دوى وروسهته د نيهاز       

فتح پوري كره كتنه پهه ادب كهي د ښهكال پېمنهدني پهر ارزښهتونو او د امريكهايي كهره كتهونكي جويهل سهپينګارن پهر             

مشهرو او اوسهمهالو كهره كتونكهو كهي زيهاتره هغهه ښهاغلي دي         تأثراتي كره كتنه منحصره وه. خو د اردو ژبي په 

چي مشكله ده چي څوا يهې  پهه ځهانګړې توګهه  د كهره كتنهي د كهوم مسهلك سهره وتهړي. لكهه خليفهه عبهد الحكهيم،               

ډاكټر تاثير، مميد اممهد خهان، ډاكټهر سهيد عبهد اهلل، ډاكټهر محمهد امسهن فهاروقي، وقهار عظهيم، ممتهاز شهيرين. لهه               

وسهنيو ژونهدو څخهه ډاكټهر ابهوالخير كشهفي، سهحر انصهاري، ډاكټهر خواجهه محمهد زكريها، جيالنهي              وفات سوو او ا

كامران، انيس ناګي، جميل جالبي، ډاكټر وزير آغا، فتح محمد ملك، ډاكټر سهيل اممد، اممد همداني، ډاكټر طاهر 



نه دي. د كره كتنهي پهه اړخ   تونسوي، شيرزاد منظر، انواراممد، نجيب جمال او داسي نور ډېر د يادوني وړ نومو

 كي د اقبالياتو او غالبياتو ماهرين هم سته، خو د اوږدوال له بېري مو د هغو له يادولو ډډه وكړه.  

په اردو ژبه كي د كره كتني او څېړني په هكله لږ كار كيهږي خهو څهه چهي كيهږي د معيهار او ارزښهت لهه پلهوه              

ه كتني لپاره د ځانګړي  هني روزني، د مطالعې د پراختيا او زيار بشپړ دى، چي دا لويه خبره ده. هسي هم د كر

 اړتيا ده چي دا د هرچا په وس كي نه ده. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د يون صامب د کره کتنی څلورم څپرکی د ادبي ښوونځيو پهه اړه دی. داسهي ښهکاري چهي يهون صهامب خوشهاله        

وږد وي، کهه نهه د کهره کتنهي پهه بحهث کهي د ادبهي ښهوونځيو پېمنهدلو تهه ههيڅ اړتيها              کيږي چي کتاب يهې ههر څهه ا   

 . بېلي په خپل ځای کي وڅېړل سيبايد  ادبي ښوونځي. نسته

 :مخونه ۲۱۸ - ۲۱۷کره کتنه 



 

 مخونه:۵۸۷ـ  ۵۸۶ادب او ادبي کره کتنه 

د شلمي عيسوي پېړک په لومړيو كهي پهه افغانسهتان كهي  د پښهتو، پښهتني فرهنهګ او ادب د ودي او پرمختيها             

تهر ړنګېهدو وروسهته  د    « مركهه د پښهتو   » لپاره څه هڅهي پهه الر واچهولي سهوې. پهه دې لهړ كهي پهه كابهل كهي د           

ه يوځهاى جهوړ سهو. ورپسهې پهه      د خپرولهو سهر  « كابهل مجلهې   » ل.كال په پسرلي كي د كابل ادبي انجمن  د۱۳۱۰

ل. كال د لېنهدک پهه نهمهه پښهتو ادبهي انجمهن د غهازي او پښهتون مفكهر وزيهر محمهد ګهل خهان              ۱۳۱۱كندهار كي د 

ل. كال د غهوايي د مياشهتي پهه لهومړک نېټهه د كابهل د ادبهي انجمهن او د         ۱۳۱۶په هڅو تاسيس سو. بيا د  مومند

ل.كهال پهه سهرطان كهي د     ۱۳۲۰ابل كي پښتو ټولنه جهوړه سهوه. د   كندهار پښتو انجمن له يوځاى كېدو څخه  په ك

ههم پهر ور زيهات سهو. پهه      « نقهداو تبصهرې مهديريت    » پښتو ټولني تشكيل پراخ سواو د نهورو څهو څهانګو سهره د    

همههدغو كلونههو كههي پههه لههر او بههر افغانسههتان كههي يههو شههمېر موقههوتي خپرونههي هههم تاسههيس سههوې او زمههوږ ځينههو        

مبيبي، اسهتاد بېنوا،اسهتاد الفهت، پوهانهد رشهتين، پوهانهد مجهروح، عالمهه  رشهاد،  اسهتاد           ادبپوهانو، لكه: عالمه 

خادم، پوهاند تږي، محمد صهديق روههي، زلمهي هيوادمهل، دوسهت شهينوارى، محمهد ابهراهيم عطهايي، محمهد اكبهر            

وسهت محمهدخان   معتمد، سعدالدين شپون، ډاكټر مجاور اممد زيهار ، مبيهب اهلل رفيهع او نهورو. پهه پېښهور كهي : د       

كامل، كاكاجي صنوبرمسين مومند، قلندر مومند، محمد نواز خټك، سرفرازخان عقاب خټك، ايوب صهابر، همهېش   

خليل، مهدي شاه پاچا، تقي شراب هاشمي، قمر راهي، افضل رضا، اياز داودزي، زبنهواز اوركهزى، قاضهي اممهد     

ورو. پههه كوټههه كههي: پروفيسههر سههيال كههاكړ،  سههعيد، ولههي محمههدطوفان، محمههد اعظههم اعظههم، محمههد نههواز طههائراو نهه   

صههامبزاده مميههد اهلل، عبههد الكههريم بريههالى او نههورو، د ختيههزي ادبههي كههره كتنههي لههه اصههولو څخههه د كههار اخيسههتني      

ترڅنګ د لوېديزي كهره كتنهي لهه آرونهو څخهه ههم ګټهه اخيسهته او پهه طلهوع افغهان، كابهل مجلهه، زېهري، اصهالح،                

ننګيالي، جمهوريت، پښتو، شهباز، ومدت او نورو ورځپانو، مجلو، جريهدو او  انيس، هيواد، اولس، رهبر، الر، 

 خپرونو كي يې د كره كتني مضامين خپرول.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يادونه: د يون د کره کتني په پورتني بند کي دي )ولي محمد شويان( په ولي محمد طوفان تصحيح سي. 



 :مخ ۲۲۲کره کتنه 

        

 مخونه:۵۸۸  ـ ۵۸ادب او ادبي کره کتنه 

د ختيزو او لوېديزو كره كتنيهزو انهدونو تهر اغېهز      كال  كي  په افغانستان كي ع.(۱۹۴۳) ل.۱۳۲۲په همدغه     

الندي د كره كتنو  كره كتني او د جوابي كره كتنو بېلګې د انيس ورځپاڼې په ځينو ګڼو كي موندالى سو. په دغه 

ي بهير باندي د ترين په نامه د يوه ليكوال يوه انتقادي ليكنه په انهيس كهي خپهره سهوې وه. د     كال د پښتو پر شعر

دې مقالې په ځينهو برخهوكي پهر ځينهو اولنهو، لكهه مضهرت عليهين مكهان خوشهال خټهك، مضهرت لسهان الغيهب عبهد                

 سههوي وې.   الرممههان بهها بهها او مضههرت عبههد الحميههد ماشههوخېل رممهه  اهلل علههيهم او نههورو بانههدي يههولړ نيههوكي            

د دغو نيوكو په جواب كي ځينو ادبپوهانو او كره كتونكو جوابي كره كتني ليكلي او په انيس ورځپاڼه كهي خپهرې   

په دې لړ كي ډېري كره كتني كښل سوي، د ځينو كره كتونكو نومونهه يهې زمها    » سوي دي. زلمى هيوادمل وايي:

ين مجهروح ، ميهدر ژوبهل او نهور. د لهوي اسهتاد پوهانهد        په ياد دي: استاد عبد الروف بېنوا، استاد سيد شمس الهد 

ل. ، ۱۳۲۲مبيبههههي د دې لههههړک دكههههره كتنههههي عنههههوان و:   آيههههامق لروچههههي پرپخوانيههههو تنقيههههدوكړو؟ [ انههههيس،      

 (.مخ  ۱۷د كره كتني ډولونه «. ) ګڼي۱۷۱ـ۱۷۰



 :مخ۴۱۴کره کتنه 

 

 

 مخ: ۵۹۰ادب او ادبي کره کتنه 

ع.كال كتاب الشعر چي د ادبي كره كتني د نظريهې پهه هكلهه د يونهان د نهامتو لرغهوني مكهيم ارسهطو         ۱۹۵۸په     

بوطيقا( د نامتو كتاب پښتو ژباړه ده، مولوي محمد اسرائيل وژبهاړى او د پېښهور پهو هنتهون     « )  Poetics» د

ظرثهاني( ورتهه كهړې او د پېښهور پوهنتهون د      د پښتو اكاډمۍ مشهر ) ډايركټهر( موالنها عبهد القهادر بيهاځلي كتنهه ) ن       

 پښتو اكاډمۍ لخوا خپور سوى دى.  

په دې مساب لكه څنګه چي بوطيقا ) همدغه كتاب الشعر( د كهره كتنهي لهومړنى كتهاب دى، دغسهي د غهه كتهاب د        

 كره كتني په هكله په پښتو لومړنى ژباړل سوى او خپور سوى كتاب هم دى.

د بوطيقا يا د شعر هنر د كتاب موضوعات دغه دي: پهه شهاعرک بانهدي عمهومي او      د كتاب د نيو ليك له مخي    

بالموازنههه نظههرش د شههاعرک قسههمونه، د الميههې بحههث، جنګههي شههاعري، د نقههادانو د اعتههراض او د هغههو د جههواب     

د  وركولو اصول، د جنګهي شهاعرک نهه الميهه ډېهره غهوره ده، پهه كتهاب كښهي چهي د كومهو خلقهو  كهر راغلهى دى              

 لنډ ماالت.  هغوى

كتاب الشعر د دنيا په اك رو ژبو كښې ترجمه شوى دى او ډېرو لوړو علماوو  او اديبهانو پهرې اوږدې اوږدې       

 شرمي ليكلي دي. 



په نامه په پښتو ژبهاړلې او  « نظميات » په پاى كي بايد هيره نه كړو چي د ارسطو بوطيقا قلندر مومند هم د     

 ع.كال په پېښور كي خپره سوې ده. ۱۹۶۳په 

  :مخ۴۱۵کره کتنه 

 مخ: ۵۹۰ادب او ادبي کره کتنه 

 ادبي تنقيد:

( ۱۸۵د ميهان سهيد رسهول رسها جيبهي غونهدي د كهوچنۍ كچهي )         « ادبهي تنقيهد  »د كره كتني د نظريو په هكلهه      

مخه كتاب دى چي د پېښور يونيورسټي بك ايجنسۍ خپور كړى دى. پر كتاب سيد رسول رسا يوه كوچنۍ سهريزه  

نهورو كتهابونو نهه د فهن تنقيهد د      د دې وړوكي كتاب پهه ليكلهو كښهي عهالوه د ډېهرو      » ليكلې او پكښي ويلي يې دي:

 پنځو مشهورو كتابونو نه ډېر امداد اخستى شوى دى. د دې كتابونو نومونه دادي: 

 ــــ مصنف آى. اې دچرډ.« عملي تنقيد ( » ۱)

 (  د ادبي تنقيد اصول ـــ مصنف ابر كرومي.                  ۲)

 (  شعر العجم ــــ مصنف موالنا شبلي نعماني.۳)

  ) مقدما ( شعر وشاعري ـــ مصنف موالنا الطاف مسين مالي.(  ۴)

 ( ادبي بح ونه ــــ مصنف ګل پاچا الفت.۵)

زه د دې دعوى نه لرم چه ګني ما په دې مضمون يو جامع كتاب اوليكلو. پهه داسهي مضهمون    » بيا وايي چي:    

په جامعيت سره څه ليكل ډېر فرصت، ډېر غور او فكر او ډېره مطالعهه غهواړي او مها سهره د دې كتهاب د ليكلهو د       

رسهري شهان كتهاب اولهيكم او د نهورو      پاره په دې څيزونو كښي هيڅ نه وو. نو مجبهوره وم چهه يهو مختصهر او س    

خلقو د كتابونو نه په خالص مټ استفاده او ترجمهه اوكهړم.د مهذكوره كتهابونو نهه د دې كتهاب ځنهي ځهايونو كښهي          



 «.روغي روغي صفحې ترجمه شوي دي او دا د نورو مصنفينو د غور او فكر نتيجه ده

نهو څخهه پهه ګټهه اخيسهتنه د ښهكلو هنرونهو، ادب او        په كتاب كي د ادب او كهره كتنهي د ختيهزو او لوېهديزو آرو        

شعر او شاعرک ډېر لنډ لنډ تعريفونه او څه زياتي خبري د شعر او شاعرک په هكله راغلي دي. خو د كهره كتنهي   

د راپېمندني په هكله هيڅ نه لري. پر دې كتاب ځينو ادبپوهانو نيوكي هم كهړي دي. زلمهى هيوادمهل د دغهه كتهاب      

د كهره كتنهي   «. ) سيد رسول رسا ادبي تنقيد زياتره د شهعر پهه بهاب د بح ونهو پهه محهور چهورلي        د» په اړه ليكي:

 [ مخ (.  ۱۰ډولونه   

كهه هغهوى لهږه خهواري نهوره كهړې واى، نهو د خپلهي         » صابر شاه صابر لومړى دغه كتاب ستايي او بيا ليكي:    

 «.معيههههاري كتههههاب وربخښههههلى شههههو  مطههههالعې او معلومههههاتو پههههه رڼهههها كښههههي يههههې پښههههتو ادب تههههه د تنقيههههد ډېههههر      

 [ مخ(.۹۲) پښتو ادب كښي تحقيق او تنقيد  

په هرمال دغه كتاب  د ستر او نامتو ادبپوه سيد رسول رسا لومړى اثر دى، چي د ادبي كهره كتنهي د نظريهواو د        

 شعر او شاعرک او ځينو نورو ادبي مسايلو په هكله  يولړګټورمعلومات پكښي درا  سوي  دي.

كتاب د ليكلو او خپرېدو تاريخ هم نه دى معلوم. څنګه چي پياوړي ادبپهوه او كهره كتهونكي زلمهي هيهواد مهل       د     

نهومي كتهاب د مخهه يهاد كهړى      « تنقيهد » كي او ځينو نورو د قلندر مومنهد د  « د كره كتني ډولونه » په خپل كتاب 

 دى، موږ هم دغسي وكړه.

  :مخونه۴۱۶ـ  ۴۱۵کره کتنه  

 

 

 مخ: ۵۹۳ادبي کره کتنه ادب او 

ع.كال د كره كتني د الر ښووني او نظريهو پهه هكلهه د تنقيهد پهه نامهه  كتهابګوټۍ  خپهور سهو، چهي  د ولهيم            ۱۹۶۳په     

 An Introduction to the Study  »ع.( د نهامتو كتهاب   ۱۹۲۲ـه ۱۸۴۱)  Hudson (W.H.) هنهري هډسهن   



of Literature» د يوه باب لنډون او ژبهاړه ده،كومهه چهي  د پښهتو د ايهم اې شهاګردانو تهه          څخه د قلندر مومند لخوا

يې د پښتو ايم اې په تعليمي نصاب كي د شامل باب په توګه د نوټونو په بڼهه سهبق سهبق تهدريس كهړې ده. دغهه ژبهاړه         

اوس څښهتن عظهيم   د يوه كتابګوټي په بڼه چي ټول اتيا مخونه لري چاپ ته سپارل سوې ، ناشر يې د عظيم پبلشنګ هه 

 اهلل خان دى او د چاپ ځاى يې د پېښور سرمد برقي پريس دى.

دغه وړوكې كتاب د كره كتني د معنا او مفهوم، د كره كتني د اړتيا، د هغې د ځينو ښهوونځيو، د كهره كتهونكي        

د دندو او صالميتونو، د كره كتني د تهاريخ او داسهي ځينهو نهورو موضهوعګانو پهه هكلهه پهه زړه پهوري او ګټهور           

 مطالب لري.  

 قلندر د دې مقالې په هكله وايي:    

  :مخونه۴۰۷ـ  ۴۰۶کره کتنه 

  

 

 مخونه: ۵۹۹ـ  ۵۹۸ادب او ادبي کره کتنه 

ع(كلونوكي  د زيري په جريده كهي د كهره كتنهي پهه هكلهه دوې  اقتهراح       ۱۹۷۷ـ۱۹۷۶س.)۱۳۵۶تر۱۳۵۵په     



ګاني خپرې سوې، چي د دغو اقتراح ګانو له امله په دغو كلونو كي، په دغهه جريهده كهي، د ډېهرو ليكوالهو ډېهري       

مقالې نشر ته وسپارل سوې، دغه مقالې  ځيني د ختيز د دوديزي او ځينهي د لوېهديز د نهوي كهره كتنهي د اصهولو       

ل. كهال د  ۱۳۶۵الې راټولي كړي او په څخه په ګټه اخيستنه ليكل سوي دي. وروسته ښاغلي افضل ټكور دغه مق

په نامهه خپهرې كهړي دي. د كتهاب د سهر      « كره كتني »وخت د قومونو او قبايلو وزارت د يوه واړه كتاب په بڼه د

خبري زلمي هيواد مل ليكلي او په هغو كي يې په هيواد كي د كره كتني پر وضع بانهدي پركهره كتنهه  سهربېره پهه      

 او نوو اصطالماتو د وضع كولو په باب د دوواقتراح ګانو د خپرېدو كيسه كړې ده. زيري جريده كي د كره كتني 

په دې كتاب كي تر فهرست وروسته د افضل ټكور سريزه لولو او ورپسې د كره كتني په هكله اقتراح او تر هغې 

ماتو پهه هكلهه   ( مهخ كهي د نهوو اصهطال    ۶۸وروسته پر كره كتنه باندي نولس بېلي بېلهي مقهالې راغلهي او بيها پهه )     

 اقتراح او ورپسې پر دې موضوع باندي اته سرمقالې خپرې سوي دي. 

» ، د معتمهد  «ادبهي تنقيهد   » په دغه ليكونو كښي د عبد الهرميم  » د دې مقالو په هكله صابر شاه صابر ليكي:    

، د «كهره كتنهه   » زي ، د عبهد القيهوم نهور   «كهره كتنهه   » ، د م.ع. «نقد او نقد كهوونكي  » ، د غوث «ادبي انتقاد 

د لنډوالي بهاوجود د  « كره كتنه » ، د علي محمد « ادبي چاڼ »، د سرشار«د نقد څارنه دي وسي » استاد بېنوا

ستايني وړ جامعيت لري. اګر چي په دغه مجموعه كښهي  د پښهتو ادب د څهو نهورو معتبهرو اسهتا انو ليكونهه ههم         

تنقيههد پههه مقلههه د څههه ليكلههو پههه ځههاى د جريههدې د مههدير هغههه  شههته خههو هغههوى پههه خپلههو لنههډو لنههډو ليكونههو كښههي د  

كوښښونه ستايلي دي د كومو په بركت چي هغه ليكوال د كره كتني په مقله څه ليكلو تهه لمسهولي دي. اګرچهي د    

د دغه وخت د مهدير زلمهي هيوادمهل دغهه لمسهه د سهتايني وړ ده، خهو كهه هغهوى پهه ليكونكهو د تنقيهد             « زيري » 

وېشلي وې، نو شايد چي د تنقيد په مختلفهو اړخونهو بهه د قهدر وړ ليكونهه ههم شهوي وى او د        مختلف موضوعات 

هغه ځيني تكرارونو مخ نيوى به هم شوى وىكومهوچي د موضهوع د يهووالي لهه كبلهه پهه برنهو  كرشهوو ليكونهو          

 «.   كښي يكرنګي پيدا كړې ده

  :مخونه۴۱۷ کره کتنه 

 

 مخونه: ۶۰۰ـ  ۵۹۹ادب او ادبي کره کتنه 



 په هكله د عملي كره كتني يو بل كتاب هم خپور سو. « پښتو افسانې » ع.كال د ۱۹۷۶په همدغه     

( مخونهو كهي د كيسهو، داسهتانونو، نهاولونواو افسهانو پهه هكلهه د ښهاغلي محمهد اعظهم            ۱۹۲پښتو افسهانه پهه )      

جوالى كي د عظهيم پبلشهنګ ههاوس لخهوا د پېښهور پهه       اعظم د څېړنو او كره كتنو كتاب دى چي د همدغه كال په 

 منظور عام پريس چاپخانه كي چاپ سوى دى.

 پردې كتاب ميان سيد رسول رسا سريزه ليكلې ده چي په يوه برخه كي يې داسي ويل سوي دي:    

د پښتو افسانې ارتقا يوه تحقيقاتي مقاله ده او په يو داسي موضوع چه د پښتو د ادب په » 

ګوټونوكښي ورپسي لټهون كهول نهه صهرف درد سهر پكښهي درد جګهر ههم دى. خهو اعظهم دا           تياره 

مقاله په داسي كړون او ځيګر خون ليكلې ده چه بېشانه محنت يهې وربانهدي كهړى دى. بايهد چهي      

په يوه داسي محققانه او عالمانه مقاله د پېښور يونيورسټي خپل زلمي پروفيسهر تهه د پهى. ايهچ.     

 ډي ډګري وركړي.

په پښهتو كښهي د تنقيهد د پهاره ال هغهه كهوټلې ژبهه پهه ظههور كښهي نهه  ده راغلهې، كومهه                  

تنقيدي ژبه چهه د ترقهي يافتهه ژبهو طهرۀ امتيهاز ده. خهو سهره د دې اعظهم كوښهښ كهړى دى، چهه             

خپله مقاله په كوټلې تنقيدي ژبه كښي اوليكهي. او د پښهتو د افسهانې د ارتقها تجزيهه او تحليهل پهه        

نغښتې، سكښتې او راښكلې ژبه كښي او كړي او پهه لهږو موزونهو او جهامعو فقهرو      يوه متوازنه، 

كښي ډېر څه ووايي او هرڅه چي وايي نو د موجوده زمانې د تنقيد د معياري اصهولومطابق يهې   

 «. وايي 

عصهرو پهه   دا مقاله د تحقيهق سهره د تنقيهد اړخ ههم لهري او د خپلهو هم      » پخپله اعظم د دې كتاب په سريزه كي ليكي:    

فن باندي د تنقيد مرمله يقيني چه ځني وخت ډېره ګرانه شي. ولي بياهم په كومهه جذبهه چهه دا مقالهه ليكلهې شهوې ده د       

هغې له مخه زه د خپل دور د هغو ټولو ملګرو ليكونكو نه د چها فهن چهه د تنقيهد النهدي راغلهى دى ) او د كومهو اك ريهت         

ي ( داهيله لرم چه هغوى به زما پهه نيهت شهك نهه خهوري او د العلمهۍ اوكهم        چه زما په دوستانو او مهربانانو كښي راځ

 «.فهمۍ بخښنه به راته كوي 

 :مخونه۴۱۷ کره کتنه 

 



 مخونه:۶۰۱ـ  ۶۰۰ادب او ادبي کره کتنه

ل.كال پخوا په بېلو بېلو وختونو كي د ن ر د كره كتني او څېړني او د هغه د سم ليكلو په هكلهه  لهوى   ۱۳۵۷تر    

 استاد پوهاند عبدالحى مبيبي  څو مقالې ليكلي او په بېلو بېلو خپرونو كي خپرې سوي وې.   

مخيهز كتهابګوټي پهه ډول     (۶۴پښتو ن ر ته دكره كتني  دغه مقالې د ښاغلي زلمي هيواد مهل پهه زيهار د يهوه )         

د افغانسهتان د علومهو اكهاډيمۍ د ژبهو او ادبيهاتو علمهي او تحقيقهي مركهز          ل.رذال ۱۳۶۰سره راټولي سهوي او پهه   

 پښتو ټولني خپرې كړي دي. د دغي ټولګي په دريم مخ كي عالمه مبيبي كاږي:

پښهتو خهو څهه نهه څهه د نظهم او       په دې مقالو كي مي د څېړني د پاره د ن ر ليكلو بحث غوره كى، ځكهه چهي پهه    » 

شعر زړه پانګه يا سرمشق موږ لرو اما د ن ر سرمايه مو خورا لږه ده بلكي نسته! پخوانو خلكو خهو ن هر نهه دى    

ليكلى، او هغه چا چي كښلى دى هغه خو نيم ن ر ګڼل كيږي او د شعر د سهجع او قهافيې لحاظونهه يهې پكښهي كهړي       

لږ دي، خو تر دغه راوروسته چي پير روښان په خير البيهان او اخهون    د مخه د ن ر نمونې ډېري هـ۹۰۰دي. تر 

درويزه په مخزن او اخون قاسم په فوائد الشريع  كي تقريبًا څلور سهوه كالهه دمخهه ن هر ليكهل وغوښهته دان رونهه        

اوس  كه څه هم پر خپل ځاى زموږ ادبي پانګه ګڼله كيږي او د پښتو د ادب په تاريخ كي پخوانى مقام لري، مګر

زموږ د پاره سرمشق نه سي كېداى، ځكه چي هغو ته پوره ن ر نسو ويالى. د خوشحال خهان او د ده د زامنهو او   

لمسو له من ورو كتابونو څخه دا ښكاره كيږي چي د خټكو ن ر تهر روښهاني سهبك خهوږ او سهاده او د ن هر پهه ډول        

ان لههه قلههب السههير او د افضهل خههان لههه تههاريخ  وو. دغهه خبههره د عبههد القادرخهان د ګلسههتان لههه ترجمههې او د ګوهرخه   

مرصعه هم ثابتيږي. په هر صورت موږ اوس مجبور يو چي خپلي ژبي ته د ن ر ليكلو سبك پخپله وټاكو. د سهبك  

ټاكلو څخه مطلب دانه دى چي په ژبه كي له ځانه يې ځايه تصرفات وكو. يه. يه ! مطلهب دادى چهي پهه خپهل ن هر      

 «.ويل او ليكل مو سره يو وي  كي داخبره اساس وګرځوو چي

كهه مهوږ د وصهاف او ميهرزا مههدي او      » د تحليلي او انتقادي كتنه تر سر ليك الندي په يهوه بلهه مقالهه كهي ليكهي:         

بيدل ليكونه وګورو، دا به  ښكاره سي چي دوى په څه اليزار ماغزه ستړي كهړي او پهه اغهالق آفرينهي كهي تركومهه       

مطلهب د تهاريخ ليكهل وه، هغهه خهو پهه سهمو او سهاده الفهاظو ههم ليكهل كېهدى او مطلهب              مده څغستلي دي ؟ كه د دوى 

الښه ځني څرګندېدى؟ اما لكه چي دوى فقهط يهوه زمينهه د خپهل لياقهت د څرګنهدولو د پهاره غوښهته، تهاريخ ليكنهه يهې            

 «.ضمني او اړخكي مطلب وو

و خپرنيهزو رسهنيو د ځينهو نهاوړو عبهارتونو      دغه راز په همدغه مقاله كي څه وروسته د پښتو جرايدو او نور    

او ناسمو تركيبونو او جملو په هكله انتقادي يادوني كوي او ورپسې په هغه مقاله كي چي عنوان يې دى د پښتو 

 ن ر وده او په ليكنه كي د غور وړ خبري، هم  دې موضوع  ته كره كتنه كوي.

 په دې كتاب كي نوري دغه مقالې هم لولو:    

 هرخان خټك د قلب السير پښتو ن ر.ــ د ګو

 ــ پښتو ن ر په تارخ مرصع كي.

 ــ ژبي او د تكامل قانون.

 



 :مخ۴۰۸کره کتنه 

   

 مخونه:۶۰۳ـ  ۶۰۲ادب او ادبي کره کتنه

ع.(كال دادبي څېړني په نامه كتاب خپورسو چي په يوه برخه كي يې دكهره كتنهي پهه بهاب     ۱۹۸۱.)ل۱۳۶۰په     

 الرښودي څرګندوني سته.    

دغه كتاب  د پياوړي استاد، عالم، ليكوال، كره كتونكي او ادبپوه خهداى بخښهلي د اكاډيمېسهين كانديهد محمهد صهديق            

كال د ننګرهار پوهنتهون د ښهووني او روزنهي پهوهنځي خپهور كهړى       ل.( اثر دى چي په همدغه ۱۳۷۵ ــ۱۳۱۳روهي )

تيههوري، پههه   چههي  پههه لههومړک كههي يههې ادبههي  ( مخونههو كههي پههر سههريزه سههربېره څلههور برخههي لههري۴۲۵دى. دا كتههاب پههه )

دوهمه كي يې ادبي كره كتنه، په درېيمه كهي يهې ادبهي ميتودونهه ) ادبهي مكتبونهه ( او پهه څلورمهه كهي يهې ادبهي تهاريخ             

 ېرړل سوي دي.  څ

پهه څېړنهو كښهي يهې     » فاضل استاد، خداى بخښلى عالمه عبدالشكور رشاد  د دغه سهتر پوهانهد پهه اړه وايهي:        

نوښت او دقت و، په خپلو ليكنهو كښهي يهې لهه ابتذالهه ځهان سهاته، اطنهاب يهې نهه و خهوښ او تحقيهق يهې ترسهرنه               

ي نهه ليهدل كېهده، پهر نقهد بانهدي بح ونهه يهې ارزښهتمن          تېراوه. د ليك ژبه يې سليسهه وه، تعسفهف  يهې پهه وينها كښه      

 مخ (.۲۶د استاد روهي ياد «.) اوګټور دي 



د كهره كتنهي پهه ډولونهو، اصهولو، او آدابهو       » بريالى باجوړى د كره كتني په باب د اسهتاد روههي كهار داسهي سهتايي:          

د كهره كتنهي د اصهولو پهه رڼها كښهي كهره        باندي يې خورا غنيمت ليكني وكړې او ځوان منتقدين يې دې تهه وهڅهول چهي    

كتنه وكړي او دغهه دود عهام كهړي. هغهه بهه د كهره كتنهي پهه برخهه كښهي ويهل چهي   كهره كتنهه د اصهالح لپهاره ده نهه د                  

توهين او سپكاوي لپاره[، ځكه خو به يې تل د كره كتني پهه آدابهو ټينګهار كهاوه. هغهه بهه داههم ويهل چهي   كهره كتنهه لهه             

او بيا د نورو پر آثارو كره كتنهه وكهړئ. هغهه آثهار چهي كهره كتنهه پهرې نهه وي شهوې ارزښهت يهې كهم              ځانه را پيل كړئ 

داسهتاد  «. ) وي[ همدغه وجه وه چي د ده په الرښوونه او غوښتنه كره كتنه له بل هر وخت نه زياتهه او عامهه شهوله    

 مخ (. ۸۲روهي ياد

تهر  « د كهره كتنهي تهاريخي پهس منظهر او معيارونهه       »  د كتاب په هغه برخه كي چي د كهره كتنهي پهه هكلهه ده،        

سرليك الندي د كره كتني د پېمندني، موضوعګانو او مساٴ لو، تاريخي پس منظر، اصولو او معيارونو، ډولونهو،  

هدفونواو وظيفوپه هكله د لوېديز د ادب او كره كتني د آرونهو سهره سهم څرګنهدوني سهوي او ورپسهې د كتهاب پهه         

تر عنهوان النهدي څهه ګټهور مطالهب ليكهل سهوي دي، چهي د هغهو پهه ځينهو            « دكره كتني آداب  »( مخ كي د ۱۴۰)

 كرښوكي داسي لولو:

 :مخ۴۰۸کره کتنه 

 

 مخونه:۶۰۵ـ  ۶۰۴دبي کره کتنه

د « مقدمها شهعر و شهاعرى    » ع.كال د اردو ژبي د ادبي كره كتني د نظريې يو نامتو، لومړنى كتاب؛ ۱۹۸۱په همدغه 

په نامه وژباړل سهو. دغهه كتهاب د اردو ژبهي وتلهي كهره كتهونكي او شهاعر خواجهه الطهاف           « وشاعرک مقدمه د شعر » 

مسين مالي ليكلى، پروفيسهر محمهد نهواز طهائر پهه پښهتو ژبهاړلى دى او د دغهه كهال پهه اپريهل كهي د پېښهور پوهنتهون د               

حمهد زبيهر صهامب زاده يهوه لنهډه      پښتو اكاديمۍ لخوا خپور سوى دى. پر دې كتاب د پېښهور پوهنتهون مشهر پروفيسهر م    

 سريزه ليكلې چي د سر خبري يې دادي:

 :ونهمخ۴۱۹ـ  ۴۱۸کره کتنه 



 

 

 مخ:۶۱۱ادب او ادبي کره کتنه 

پر نهامتو كتهاب    ع.كال د خداى بخښلي قلندر مومند لخوا د مضرت بايزيد روښان ۱۹۸۸دغه راز په همدغه     

باندي د كره كتني يهو كتهاب لهه پېښهور څخهه خپهور سهو. د دغهه كتهاب فهرسهت تهه چهي ګهورو پهه               « البيان خير » 

( مخونو كي د مقدمه، ضميمې، مراجع، متن، نوټونه، تتمه، اشاريه ) الف (، اشاريه ) ب (  تر سرليكونو ۳۵۶)

» د كتهاب لهه لهومړي مهخ څخهه د      الندي ليكل سوى دى. خو كله چي د كتاب پاڼي را اړوو د مقدمې كلمه نسته او 

( مهخ  ۱۹۱( مخ پوري د سهريزي پهه دود خبهري سهوي دي. د كتهاب لهه )      ۱۷۹تر سرليك الندي تر ) « هو الناصر

 ( مخ پوري د خير البيان هغه متن راغلى دى چي قلندر مومند يې درست او اصلي بولي. ۲۹۳څخه تر)

و د پېښهور د پښهتو اكهاډيمۍ د چهاپ سهره تهوپير لهري او د        د خير البيان دغه متن د كابهل د فوټهو آفسهيټ چهاپ ا    

قلندر مومند په وينا دا نسخه له دغو دواړو نسخو څخه اخذ سوى دريم قهراٴت دى، چهي د ده پهه زعهم اصهل خيهر       

البيان دى. خو پر دې كره كتنه باندي ځيني ادبپوهان نيوكي كوي، لكه چي  ښاغلى زلمى هيوادمل پهه خپهل كتهاب    

د ښهاغلي قلنهدر مومنهد پټهه خزانهه فهي الميهزان او د خيهر         » ( مهخ كهي وايهي:   ۱۵« ) ه كتنهي ډولونهه   ادبي كر» د 

البيان تنقيدي مطالعه مقدمه داسي نقدونه دي چي زه يې په دغسي څېړنو كي ضرور يادوم، خهو دا د دې ممعنهى   

افق نهه يهم او دغهه آثهار د     نه لري چي زه ورسره موافق يم. زه د دغو نقدو نو له په سلو كي نوي خبرو سره مو

نقد له اصولو او معيارونو ډېر په كروهونو ليري آثار بولم، مها د دغهو دواړو نقهدونو د ځينهو برخهو پهه رد كهي د        

محمد هوتك ژوند او مزار او د پښتو د ادبي تاريخ د منابعو پېمندنه او ارزيابي او نورو آثارو كي څه ليكلهي دي.  

  «. ه، بلكه زما په څېر په لسګونو نور ليكوال او ادبي محققين هم نه دي موافق له دې نقدونو سره نه يوازي ز

 :مخونه۴۱۹ـ  ۴۱۸کره کتنه 



 

 مخونه:۶۱۵ـ  ۶۱۴ادب او ادبي کره کتنه 

 د رنګ او بو قافله: 

ع. د جههوالى سههره سههمون خههوري  د څلههورو     ۱۹۹۱س. كههال پههه مسههن مسههين مياشههت كههي چههي د     ۱۴۱۲د     

پخوانيو شاعرانو؛ عبهد الحميهد ماشهوخيل، كامګهار خټهك، كهاظم خهان شهيدا او علهي خهان پهر ژونهد او فهن بانهدي د               

 ( مخونوكي خپور سو.۴۰۲ډاكټر ايم اقبال نسيم خټك د څېړنو او كره كتنو كتاب د پېښور پوهنتون لخوا په )

پهه دغهه قافلهه كښهي چهي كهومي مقهالې شهاملي كهړى          » ډاكټر ايم اقبال نسيم خټك د دغه كتهاب پهه سهريزه كهي وايهي:         

شوي دي، په دې كښي تحقيق هم شته او تنقيد هم، د تدريسي ضهرورياتو خيهال ههم پكښهي سهاتل شهوى دى او د ليهك د        

په رنړا كښي ځكه اوليكلې چه په پښتو كښي تحقيهق او تنقيهد ډېهر كهم دى او     معيار هم. ما دغه مقالې د تحقيق د اصولو 

بياادبي تنقيد خو پهه پښتوكښهي لټهول تشهي شهوملې شهاربل دي. دلتهه خهو پهه هرڅهه كښهي رو  نيتهي كمهه او پهره جنبهه                

تنقيهد  زياته وي. هرڅوا د خپل شخصيت تشهير ته پر ادب زيات فوقيت وركوي هم دغهه وجهه ده چهي پهه ادب كښهي د      

او تحقيق ځاى جانبدارى او كردار كشى نيولى دى. كهه چرتهه زمهونږ ليكونكيهو د تنقيهد يها تحقيهق پهه اصهولو عمهل اونهه            

 «.كړو، نو د پښتو جولۍ به د تحقيقي او تنقيدي ادب نه همېشه د پاره خالي وي 

د كتاب نوم د ښاغلي مبيب اهلل رفيع په مشوره ايښهوول سهوى دى چهي د كهاظم خهان شهيدا لهه دې شهعر څخهه              

 اخيستل سوى دى :

 د غنچې د ربا  ور په واكېده دى    قافله د رنګ وبو د رومي صبا شه 

سره پهه كهوزه كهي     كاظم خان شيدا په دې يوه شعر كي دادب يو څپڅپانده سمندر په هنر او شعري نازا خيالي   

ځاى كړى دى، دلته له رنګ څخه موخه هنر يا په بله وينا  هنري بڼه ده، چي له هنري ښكال څخه عبارت ده او 

له بو څخه نازا خيال يا په بله وينا مضهمون يها معنها عبهارت ده، يعنهي  پهه عامهه توګهه د شهاعر كهالم او دلتهه  د            

لهه مخهي ښهكلي او خوشهبويه دي او د هنهري او ادبهي شهان او         دغو څلورو پخهو شهاعرانو شهعرونه د هنهر او انهد     

 شوكت قافله باله سي. شعر ډېر ښكلى دى خو دلته د ډېرو خبروځاى نه دى.  

د دغهه مقهالو د پهاره پهه مهوادو راغونهډولو كښهي خهواري شهوې ده، خهو د ګڼهو او            » صامب شاه صهابر ليكهي:      



ات شههمېر شههعرونو رانقههل كولههو، د هغههوى د شههاعرک پههه مختلفههو  اوږدو اقتباسههاتو را نقههل كولههو، د شههاعرانو د زيهه

اړخونو ګڼ شمېره صنعتونو او اصطالمګانو د اسهتعمال پهه مقلهه بح ونهو او شهعري موالهو د دغهه ليكونهو رنهګ          

 [ مخ (. ۱۲۹پښتو ادب كښي تحقيق او تنقيد  «. ) وبو كمزورې كړې ده 

وال د ډېرو كلونو تجربو او ډېرو څېړنو او ښهو كهره كتنيهزو    دا خو د صابر صامب  خبري وې، اما كتاب د ليك    

 اندونو پايله ده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زه هيڅکله د خپل کتاب سهتاينه نهه کهوم، نيمګړتيهاوي هرومهرو پکښهي سهته،        په پای کي بايد عرض کړم چي 

خپرېدو څخه لس کاله تېهر سهوي دي او د کهره     ځکه په دې برخه کي زما دا لومړني کار وو. اوس چي د هغه له

پهه خپهل دغهه    پتېيلې ده چي کهه خهدای کهول    هم ما کتني په هکله نوي مسايل او معلومات رامنځ ته سوي دي، نو 

له سره سموني او زياتوني راولم، د کره کتني د ښوونځيو)مکتبونو( په برخه کي يې اسهالمي، افغهاني کهره    کتاب 

د ههم ور زياتهه کهړم. خهو     المي او افغاني ادبپوهانو د څرګندونو په رڼا کي کار پرکړی دی چي ما پخپله د اسکتنه 

کتاب . څنګه چي دا شتون لريکره کتنه کي زښتي زياتي نيمګړتياوي همدغه اوسنۍ خپره سوې يون صامب په 

او لهه بلهه پلهوه د     ليکل سوی دی د ژبو او ادبياتو پوهنځيو د پښتو څانګو د کره کتنې مضمون لپارهله يوې خوا 

پهه همهدې اوسهنۍ بڼهه د اسهتفادې وړ      ادبياتو د ډېري مهمي څانګي په اړه دي او ډېر ځوانان او نور يې لولي نهو  

هههم د پښههتو ادبيههاتو د اسههتادانو لههه خههوا او هههم کههره  پههر دې کتههاب بانههدي لههه سههره ژوره کتنههه وسههي،  بايههد نههه دی، 

ره کتنو او سمونو په مټ تصحيح، له سره تهدوين، لهږ څهه کهم، روان او بهاالخره      له خوا د کاو ادبپوهانو کتونکو 

 والسالم. يو مناسب او موزون درسي او نصابي کتاب سي. 

 عبدالمالک همت

 ځيني څرګندوني:د ادبپوهانو د ادبي غال په هکله 
 

 د دې مهال ادبي غالوي غير ادبي دي
شته او  ستاآيا د هغه غله چي الس دي په جيب ننباسي او د پيسو پټاکيدانه دي وباسي، يا دي پر کور ډاکه ووهي او 

ستا د  کاوت او زيار د ثمرو هغه ښه او ښکلي چي  ستهڅه فرق غله ټيټ توکي درڅخه يوسي او د هغه ډېر ښه 
  ه ولوټي؟ در څخ تا د ځوانۍ د پسرلي ګالن پکښي مړاوي کړي وي توکي چي

د جيبونو او کورونو تر غلو ډېر بد دي، ځکه دوی په رڼاورځ غالکوي او بيا د مقيقت دادی چي د ادب او فکر غله 
سپکاوی کوي  دغو خلکونورو له افکارو څخه غالسوي توکی خپل ګني او په خلکو کي يې خپروي او په دې توګه د 

و سره ځانونه تر هغو لوړ ګني.)د دکتور بدوي طبانه د نظرات في اصول االدب تاو د هغو له غفلته په ګټه اخيس
د څو لومړيو مخ کي د سرقات هذا الزمان سرقات .. غير أدبي  تر سرليک الندي مضمون څخه ۲۱۱والنقد د کتاب په 
 بندونو لنډون(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
جهادي تنظيم مخالف وتلى عالم دکتور عائض القرني دده د مشهور کتاب )ال  په سعودي عربستان کې د القاعده

 تيأس( له کبله په ادبي غال محکوم شو.
څه موده وړاندې ليکوالې سلوا العضيدان په عائض القرني تور ولګولو چې د دې د کتاب )هکهذا هزمهوا اليهأس(    

اصهلي مرجهع تهه اشهاره وکهړي، نقهل کهړې ده او پهه         ډيره برخه يې د ليکوالۍ د اصولو په خالف پرته له دې چهې  
 .خپل کتاب )ال تيأس( کې يې ځاى پرځاى کړې ده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د څيړن غال له  اچول دي. د څيړن غال عمل، پخپلهيـا مفکورې خيټه  څـيړن غال )ادبي غال( د بل چا په وينا او

)پلجيريزم( نوم له التين نه  د څيړن غال .او ليکلې ژبې را هيسې شتون لري لفظ نه زوړ دی: څيړن غال د هـنر
راوتلی دی چې معنا يې تښتول )غال( ده. اوس مهال په ګوګل کې څيړن غال داسې تعريف شوې ده: د يو بل چا 



يا وينا  او )منبع( نه نوې او اصلي مفکوره يا مفکوره خپله ګڼل يا په بله وينا له يوې موجودې چينې ليکنه او
 (.31.07.2016ډاکتر رممت ربی ځيرکيار .)په ځان پورې تړل څيړن غال ده او غال جزا لري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دبي غال يو ډول جنايت دی چې د مال له غال څخه کم نه دی، ادبي غل افکار پټوي او دوهم غل دينار پټوي، ا

هم د متن وي غال بلل کيږي، جريمه ده او قانون بايد جزا ورکړي، کره کتونکو ادبي غال که د فکر وي او يا 
ادبي غال په درې ډوله ويشلې ده، يو يې د الفاظو او ترکيبونو غال ده، بله يې د معنی او مفاهيمو غال ده او بله 

 (.ساهی شرر .)د لفظ او معنی دواړو غال ده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السرقة األدبية نوعًا من أنواع الجنايات التي ال تقل أهمية عن سرقة األموال، فاألول يسرق األفكار والثاني يسرق 
سواء أرانت للفكرة أو للنص. وتعتبر نريمة  ,األرزاق. فنجد في المجتمعات الغربية أّي السرقة األدبية تعتبر سرقة

 .( mwww.djazairess.co)يعاقب عليها القانوي.
افکار  جنايتونو يو ډول دی چي اهميت يې د شتو له غال څخه کم نه دی، لومړیادبي غال د هغو ژباړه: 

کيږي، د فکر غالوي که د ليکلو  بللغال  هوبهو، ځکه نو په لوېديزو ټولنو کي ادبي غال وهم ارزاقدغالکوي، 
  عبارتونو غالوي او داسي جرم باله سي چي قانون يې ترسره کوونکی تر تعقيب الندي نيسي.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سرقت ادبی به چه معنی است؟

کنيد بايد متمًا در گيومه قرار دهيد و مرجع هم به دنبال آن بيايد. ضمنًا   ای را از کسی نقل می  اگر عين جمله
قول قائلند   يد که آيا اجازه داريد جمله را نقل قول کنيد يا خير )برخی از نشريات شرايط خاصی برای نقلتوجه کن

بايست اين شرايط را   که می -توانيد نقل قول کنيد   کلماتی که می ااک ر جمالتی ي نظير نحوه ارجاع دادن يا مد -
 .جمله مشکلی ندارد دقيقًا در نظر گرفت(. ولی اصواًل نقل قول در مد يکی دو

کپی کردن متی با عوض کردن ساختار جمله باز هم دزدی علمی است. بدين معنی که م اًل تغيير زمان فعل از 
 . کند  معلوم به مجهول جمله را از آن شما نمی

ادبی يعنی استفاده از ايده ها و عبارات ديگران، به عنوان نظريه و ايده خود. اين عمل در   -علمی سرقت
کپي کردن های اتفاقي مطالب  ادبی دستبردهای آگاهانه يا  -علمی سرقت .است فکريمقيقت نوعي دستبرد 

 .ديگران را شامل می شود
استفاده می  Plagiarism اصطالمات دزدي يا سرقت علمي و ادبي يا فكري در زبان فارسي، در برابر واژه

 :به داليل زير غير اخالقي محسوب می شود سرقت ادبی .شوند
دارايي عقالني آنها به مساب می آيد و زمانيکه کپی و به اسم فرد  ايده ها و عبارات سايرين بخشي از .۱

 .است ديگری عرضه شود اين نوعي دزدی صورت گرفته
 .می کند از اين کار سود مي برد سرقت ادبی مواًل شخصی که اقدام بهمع  .۲
صيلي، می تواند نشانی از توانايي مالک آن باشدو لذا اگر شخصی با تکيه به اين مدرک و مدرک تح داشتن . ۳

 .باشد مي تواند براي ديگران خطرناک بدون داشتن شرايط الزم در جايي استخدام شود،
( http://www.researcheditor.ir). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ده وبايد از دزدي وسرقت آثار ر راستين بوگالزم به ياد آوری ميداند که مفظ امانت اولين شر  برای پموهش

ران با کر صريح منبع کاريست درست گنظريات ديوشه هائی از گوشه يا گران به شدت بپرهيزد. نقل گارديوافک
 ومطابق با اصول پموهش وشرافت انسانی.

کار ما دزدی يا رفته ايم صريحًا  کر کنيم درغير اين صورت گ... لذا متمًا بايد منابعی را که از آنها اطالعاتی 
ردد( گه عاقبت رسوا می ميششدن)که دزد ه افشااصطالمًا سرقت ادبی يا علمی محسوب شده ودر صورت 

باعث آبرو ريزي ومجازات وتعقيب قانونی خواهد شد.)طوسی، دکتر بهرام. راهنمای پموهش واصول علمی 
 مخ(. ۱۲۸مقاله نويسی، مشهد : نشر تابان، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مکتب  فقه النوازل) .لها عقوب  واضح األدبي  هذه محرم  شرعًا. ولكن لم يعين  ال شك أن أي نوع من السرق 

 .الشامل (
د دغو ادبي غال وو هر ډول چي وي د شرعي له مخي محرم کار دی، خو )په اسالمي شک نسته چي ژباړه: 

 شريعت کي( ورته څرګنده سزا نه ده ټاکل سوې. 

http://www.researcheditor.ir/learn-center/121-plagiarism.html
http://www.researcheditor.ir/learn-center/121-plagiarism.html
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د شعر غالکول د  انده کی وايي: د شاعرانو په له خپله يوه مقاپبده ده. د مقامات مريري ليکوال  ادبي غال ډېره

او پر افکارو باندي تېری داسي باله سي لکه پر بکرو  بده غال ده.ډېره سپينو او سرو زرو تر غال ال 
 العقد المفصل في قبيل  المجد المالثل له ميدر بن سليمان بن داود الحلي )په مکتبه شامله کي د پېغلوباندي تېری.

 څخه(.
  ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ست؟يسرقت ادبی چ
ادبی استفاده از ايده ها و عبارات ديگران، به عنوان ايده و عبارات خويش و در واقع  -سرقت علمی •

 نوعي دستبرد فکري يا ايده دزدی است.
از ما انتظار مي رود مسائل اخالقي را در اين جامعه رعايت کنيم به عنوان عضوي از جامعه علمي،  •

که يکي از آنها،  کر ايده ها، عبارات و مفاهيمي است که آگاهانه از ديگران وام گرفته ايم. واضح 
است که بدون وام گرفتن از عبارات و يا ايده هاي ديگران نمي توانيم متن علمي بنويسيم ولي مهم 

 در از متون قديمي يا جديد استفاده کرده ايم .است که بدانيد چق
 دليلي که در پيآمده، غير اخالقي است: 3ادبی، مداقل به  -سرقت علمی

نوعي دستبرد است، چرا که ايده ها و عبارات ديگران را که بخشي از دارايي عقالني آنهاست  سرقت  •
 شده و به اسم فرد ديگری عرضه مي گردد .

 ادبی می نمايد از اين عمل خويش سود مي برد. -به سرقت علمی زيرا فردی که اقدام    •
مدرک تحصيلي، نشاني از توانايي و دانش صامب آن است، اگر فرد با تکيه به اين مدرک و بدون    •

 امراز شرايط واقعي علمي در جايي استخدام شود، مي تواند براي ديگران خطرناک باشد.
 :یراهبرد اساسی در مقابله با سرقت ادب

 در مبارزه با تقلب )هر نوع تقلبي( سه راهبرد اساسي وجود دارند: 
 كاهش انگيزه براي انجام تقلب و جلوگيري از بروز آن •
 شناسايي موثر و دقيق تقلب انجام شده  •
 فرد متخلف و جبران تقلب انجام شده برخورد با   •

 :مجازاتهاي قانوني
كند. در  دستبرد علمي دانشجويان و استادان رسيدگي ميها، كميته انضباطي به موارد  در دانشگاه •

شود و به از دست  ها، دستبرد علمي توسط دانشجويان، تخلفي جدي محسوب مي بسياري از دانشگاه
 .دادن درجه دانشگاهي آنها بويمه در سطوح عالي نيز ممكن است منجر شود

شود. استادان و  و كاسته ميدر برخي ديگر، بسته به نوع سرقت ادبي، از نمرة درسي دانشج •
اي از  شوند، عالوه بر از دست دادن اعتبار خود، گستره پموهشگراني كه مرتكب دستبرد علمي مي

اخالق مرفه ايی در  ،مريم، چهره گشا ) .را متحمل خواهند شد -خراا كامل از تعليق تا ا -مجازاتها
 .(انترنيت ل.۱۳۹۱ ،گلستان مرکز تحقيقات پرستاری دانشگاه علوم  پزشکی .مقاله نويسی

 
 

 
 

 
 
 

 



 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


